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ایران آماده تر از همیشه
در صفحه ورزش )9( بخوانید

گام تا جام جهانی یک 
آرمان های امام خمینی)ره(

حمایت از محرومان
قــدس  خمینــی  امــام  بــه  متعلــق  خردادمــاه 
بــه  کــه  هنــگام  ایــن  در  اســت.  الشــریف  ســره 

بــه  و  می شــویم  نزدیــک  حضرتشــان  قیــام  روزهــای 
ــز  گرانقدرشــان بعضــی از آرمان هــای آن امــام عزی ــاد  ی
بایــد  کــه  مســئوالنی  اســت  امیــد  می کنیــم،  مــرور  را 
کننــد  آرمان هــای ایشــان را در جامعــه ســاری و جــاری 
توجــه ویــژه مبــذول دارنــد و بــه احیــای آن بپردازنــد.
 بی شــک یکــی از آرمان هــای مهــم بنیانگــذار جمهــوری 
کــم شــدن فاصلــه  اســامی تحقــق عدالــت اجتماعــی، 
طبقاتــی، رفــع تبعیضــات ظالمانه، حمایــت از محرومان 

و فقرســتیزی بــود. 
از بررســی ســخنان ، پیام هــا و توصیه هــای امــام اســتفاده 
می شــود کــه مســئله رفــع تبعیــض و فقرســتیزی، یکــی از 
کیــد  ــر آن تأ کــه همــواره ب اهــداف بــزرگ ایشــان بــوده 
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 پاسخ محکمی به دشمنان خارجی دادند 
و این حضور نشان دهنده ...
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/ منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن
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صفحه  11



یادداشت
به قلم سردبیر

دنیازدگی مانع بصیرت 
ــرت  ــع بصی ــام رضــا)ع( یکــی از موان در ســیره ام
ــز  ــا کــه همــه چی ــن معن ــه ای دنیازدگــی اســت؛ ب
ایــن  در  می شــود؛  خالصــه  دنیــا  در  انســان 
ــی  ــان و حت ــی انس ــر و زندگ ــدرت، فک ــت ق حال
 حیــات وی در دنیــا جــای می گیــرد و تمــام فکــر 
می شــود  دنیــوی  مســائل  و  دنیــا  ذکــرش   و 
و ایــن همــان چیــزی اســت کــه انســان را بــه خطــا 
الّدنیــا  می کشــاند. چنانچــه فرمودنــد: »ُحــبُّ 

ــة« َرأُس کّل َخطیئ
 اســتفاده از دنیــا بــرای آخــرت مانعــی نــدارد؛ امــا 
اگــر همــه تــالش و هــّم و غــم مــا در جهــت رفــاه 
دنیــا باشــد، ایــن از موانــع بصیــرت و دانــش ورزی 
بــه حســاب می آیــد. همچنیــن غفلــت از خداونــد 
نوعــی هــوا و هوس هــای  بــه  یــاد خــدا و  و 
ــرد و از  ــن می ب ــان را از بی ــی انس ــانی، گیرای انس
دایــره حق مــداری خــارج می کنــد و ممکــن اســت 
ــد؛  ــم کن ــدا، ظل ــدگان خ ــی در حــق بن انســان حت
چــون ظلــم و جــور، نتیجــه دنیاگرایــی و پیــروی از 

هــوا و هــوس اســت. 
بــه تعبیــر امــام رضــا)ع( انســان زمانــی می توانــد 
و  دانشــمندی  پرچــم  و  برســد  بصیــرت  بــه 
ــک  ــد ی ــه بتوان ــرد ک ــش ورزی را در دســت بگی دان
شــأن  حفــظ  در  و  باشــد  حقیقت گــرا   انســان 
ــن  ــد؛ از ای ــالش کن ــت و کرامــت انســانی ت و منزل
رو انســان ها بایــد خدمــت بــه افــراد را نوعــی 
ــر  ــه ه ــد ب ــوش نکنن ــد و فرام ــد بدانن ــکان رش پل
ــت، راســتی و درســتی در چشــم انداز  حــال صداق
حرکــت انســان های بــزرگ فاکتــور مهمــی اســت. 
در یــک ســازمان و جامعــه و در یــک محیــط علمی 
ــجویان  ــد، دانش ــت نباش ــتگویی و صداق ــر راس اگ
و دانش پژوهــان، اســتادان و صاحبــان علــم آن 
مجموعــه از علمشــان بــه نحــو شایســته اســتفاده 

ــد کــرد.  نخواهن
همــواره آن جامعــه علمــی پایــدار و ثابت قــدم 
تقــوا                بــا صداقــت،  همــراه  بــود کــه  خواهــد 

باشــد. ادراکــی  و  انســانی  مهارت هــای  و 
  بــه هــر حــال هــر انســانی مهارت هایــی دارد 
و ایــن مهارت هــا بــه انســان کمــک می کنــد 
در کســب دانــش ورزی و دانش انــدوزی مفیــد 
صــدر                    ســعه  امانتــداری،  چــون  مهارت هایــی 

و صبــوری را یــاد بگیــرد.

مجلس
حسن کامران به عنوان نماینده 

اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
انتخاب شد

ــترین  ــب بیش ــا کس ــتجردی ب ــران دس ــن کام حس
آرا در انتخابــات میــان دوره ای مجلــس شــورای 
ــان  ــتان اصفه ــه شهرس ــوزه انتخابی ــالمی در ح اس

ــد. ــس ش ــی مجل ــار راه ــمین ب ــرای شش ب
اســتان  انتخابــات  ســتاد  اطالع رســانی  کمیتــه 
اصفهــان روز یکشــنبه اعــالم کــرد: در ایــن انتخابــات 
ــزار  ــوع 696 ه ــران دســتجردی از مجم حســن کام
ــا 242 هــزار و 889  و 179 رأی صحیــح مأخــوذه ب
رأی بــه عنــوان پنجمیــن نماینــده اصفهــان در 

ــد. ــاب ش ــالمی انتخ ــورای اس ــس ش مجل
کل آرای مأخــوذه در ایــن حــوزه انتخابیــه 869 هــزار 

و 683 رأی اعــالم شــده اســت.
مجیــد  ســید  همچنیــن  انتخابــات،  ایــن  در   
ــزار و 157 رأی  ــا 232 ه ــادی ب ــویان احمدآب موس
نفــر دوم و حجت االســالم نصــرهللا  بــه عنــوان 
ــا 86 هــزار و 722 رأی بــه عنــوان نفــر  ســخاوتی ب

ــدند. ــی ش ــوم معرف س
ــس  ــن دوره مجل ــان دوره ای دهمی ــات می در انتخاب
شــورای اســالمی در شهرســتان اصفهــان، 24 نامــزد 

شــرکت داشــتند. ایرنــا

نماینده مردم در مجلس:
 رأی مردم در انتخابات 

رأی به نظام بود
نــادر قاضی پــور، نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس 
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه مشــارکت 76 
ــزرگ  ــت ب ــت: مل ــات گف ــردم در انتخاب درصــدی م
ایــران بــه نــدای رهبــر بزرگــوار انقــالب لبیــک گفتنــد 

ــات حضــوری پرشــور داشــتند.  و در انتخاب
وی افــزود: حضــور مــردم در انتخابــات در واقــع آری 
ــا ایــن  ــود و ملــت ب گفتــن بــه نظــام و تأییــد آن ب

حضــور خــود توطئــه دشــمنان را خنثــی کردنــد. 
شــورای  مجلــس  در  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
ــات  ــردم در انتخاب ــت: رأی م ــار داش ــالمی اظه اس
در واقــع رأی بــه نظــام بــود و اگــر آقــای روحانــی 
ــه  ــد ب ــه دســت آورد، بای توانســته بیشــترین آرا را ب
رأی دهنــدگان بــه کاندیداهــای دیگــر نیــز نــگاه 
ــل  ــرای آن هــا ارزش قائ یکســان داشــته باشــد و ب

ــود.  ش
قاضی پــور در پایــان خاطرنشــان کــرد: همــه در 
مجموعــه نظــام زحمــت می کشــند و بایــد بــه 
ــرام گذاشــت.  ــز احت ــب نی ــه رقی ــل و ب ــرف مقاب ط

فــارس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
 ۷ خرداد، تعیین 

هیئت رئیسه مجلس برای سال دوم 
ــس  ــه مجل ــخنگوی هیئت رئیس ــی، س ــروز نعمت به
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه ســالروز بازگشــایی 
ــه  ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف پارلم
آغــاز دومیــن ســال فعالیــت مجلــس روز یکشــنبه 
قــوه  جدیــد  هیئت رئیســه  اعضــای  خــرداد،   7

ــوند. ــن می ش ــه تعیی مقنن
ســالروز  خــرداد   3 روز  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــهر اظه ــازی خرمش آزادس
روز  اســت  قــرار  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
ــن مناســبت ســردار  ــه همی چهارشــنبه 3 خــرداد ب
غالمعلــی رشــید فرمانــده قــرارگاه مرکــزی قــرارگاه 
ــد. تســنیم ــت باش ــان وکالی مل ــا، میهم خاتم االنبی

کوتاه خبر 
عضو کمیسیون امنیت ملی:

 قاچاق، قاتل 2 میلیون شغل 
در کشور 

کمیســیون  هیئت رئیســه  عضــو  فالحت پیشــه، 
ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و توصیــه ایشــان 
بــه دولــت دوازدهــم در رســیدگی بــه اقشــار ضعیــف 
و برخــورد بــا فســاد گفــت: حضــور گســترده مــردم 
در انتخابــات، بزرگ تریــن مؤلفــه قــدرت بــرای 

ــود. ــوب می ش ــت محس دول
ــار  ــا در اختی ــد ب ــت جدی ــن دول ــزود: بنابرای وی اف
داشــتن حمایــت حداکثــری مــردم، موظــف اســت 
ــا  ــه برخــورد ب ــه مشــکالت اصلــی جامعــه از جمل ب
فســاد، حــل مشــکل اشــتغال جوانــان و رســیدگی 
ــرار  ــت کاری خــود ق ــف را در اولوی ــه اقشــار ضعی ب
ــیاری از  ــه بس ــان اینک ــا بی ــه ب ــد. فالحت پیش ده
ــکاری  ــود و بی ــد رک ــردم مانن ــادی م ــائل اقتص مس
در دولــت گذشــته حــل نشــده، تصریــح کــرد: رفــع 
قاچــاق کاال بــه عنــوان یکــی از معضالت بیــکاری در 
کشــور و قاتــل 2 میلیــون شــغل، نیازمنــد حرکتــی 

ــی از ســوی دولــت اســت. انقالب
عضــو کمیســیون ملــی و امنیــت سیاســت خارجــی 
ــد  ــال جدی ــدم در س ــی گن ــه خودکفای ــاره ب ــا اش ب
گفــت: دولــت می توانــد بــا جلوگیــری از واردات 
بی رویــه و بــدون دلیــل گنــدم، گام اول را بــرای 
باشــگاه  بــردارد.  داخلــی  تولیــدات  از  حمایــت 

خبرنــگاران

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

آرمان های امام خمینی)ره(
حمایت از محرومان

بــاره ســخن  ایــن   در  قــدری  بــه  بزرگــوار  آن 
می گفتنــد کــه بــه عنــوان پناهــگاه مســتضعفان و 

شــدند.  شــناخته  پابرهنه هــا 
ــروزی انقــالب را درک  کســانی کــه دوران صــدر پی
امــام  موضع گیری هــای  و  و ســخنان  کرده انــد 
خمینــی و دیگــر مســئوالن نظــام را شــنیده اند 
ــان  ــت از محروم ــه حمای ــد ک ــی می دانن ــه خوب  ب
و مســتضعفان، یکــی از مهم تریــن و پرجاذبه تریــن 
شــعارهای انقالبیــون و مــورد تأکیــد رهبــر انقــالب 

 . د بو
ــت از  ــدف )حمای ــن ه ــر ای ــزه ب ــه دو انگی ــام ب ام

محرومــان( تأکیــد می کردنــد: 
1. انجام وظیفه دینی

کوشــش در تحقــق عدالــت اجتماعــی و دفــاع 
بــا ســتمکاران   از حقــوق محرومــان و مبــارزه 
و چپاولگــران امــوال عمومــی، یکــی از بزرگ تریــن 

اهــداف پیامبــران بــوده اســت. 
در قرآن است:

»مــا پیامبــران را بــا دلیل هــای روشــن فرســتادیم 
و بــا آنــان کتــاب و میــزان نــازل کردیــم تــا مــردم 

عدالــت را برپــا ســازند.«
ــا  ــت را برپ ــد عدال »ای کســانی کــه ایمــان آورده ای

ســازید.«
ــه  ــوده ک ــم ب ــدر مه ــتضعفان آن ق ــت از مس حمای
ــان در قــرآن  ــرای آن ــر اســالم و مســلمانان ب پیامب

ــد: ــرار گرفته ان ــاب ق ــورد خط م
»چــرا در راه خــدا و بــرای نجــات مســتضعفان 

؟  نمی جنگیــد
2. قدردانی از محرومان و مستضعفان 

ــی  ــان اصل ــان، صاحب ــام، محروم ــده ام ــه عقی  ب
انقــالب هســتند و اگــر ایثــار و فــداکاری آنــان نبــود 

ــید.  ــروزی نمی رس ــه پی ــالب ب انق
ــر  ــب تذک ــن مطل ــاره ای ــا درب ــا و باره ــام باره ام

می دادنــد. 
ــان  ــخنان ایش ــراز از س ــد ف ــه چن ــه ب ــاب نمون از ب
شــهری ها  پاییــن  »ایــن  می کنیــم:   اشــاره 
ــا  ــما« این ه ــالح ش ــه اصط ــا »ب ــن پابرهنه ه و ای
ــد  ــا نبودن ــر این ه ــتند؛ اگ ــا هس ــت م ــی نعم ول
ــا  ــم ی ــا در حبــس بودی ــم ی ــد بودی ــا در تبعی ــا ی م
ــن  ــا را از ای ــه م ــه هم ــد ک ــا بودن ــزوا؛ این ه در ان
ــان  ــر عمرم ــا آخ ــر ت ــد… اگ ــات دادن ــائل نج مس
ــده  ــم از عه ــم، نمی توانی ــت کنی ــا خدم ــه این ه ب
ــه  ــم ک ــروز ه ــما ام ــم… ش ــا برآیی ــت این ه خدم
این هایــی کــه در جبهه هــا  مالحظــه می کنیــد 
ــدام  ــا از ک ــد، این ه ــد جانفشــانی می کنن اآلن دارن
طبقــه هســتند؟… شــما بایــد توجــه بــه ایــن معنــا 
ــد  ــل کرده ان ــد وکی ــا را این هــا آورده ان ــد کــه م بکنی
ــد.  ــور کرده ان ــد، رئیس جمه ــر کرده ان ــد وزی آورده ان
این هــا ولــی نعمــت مــا هســتند و مــا بایــد ولــی 
نعمــت خودمــان را قدردانــی کنیــم و خدمــت کنیم.

چنانچه فرمودند:
ــه  ــرده ک ــام ک ــر قی ــن ام ــرای همی اســالم از اول ب
ــل مســتکبران  ــم در مقاب ــن مســتمندان عال ــه ای ب
خدمــت کنــد و ایــن ســتمگران را بــه جــای خــود 
بنشــانند و شــما اشــخاصی هســتید کــه پیــرو یــک 
ــروی  ــن پی ــه ای ــز هســتید و ب همچــو اســالم عزی

بایــد ادامــه بدهیــد.
ــالمی  ــت اس ــئولیت حکوم ــن مس ــه: مهم تری نکت
برپــا ســاختن عدالــت اجتماعــی، رفــع تبعیضــات 
ــی  ــی، فقرزدای ــه طبقات ــردن فاصل ــم ک ــه، ک  ظالمان
و دفــاع از حقــوق محرومــان و مســتضعفان اســت؛ 
زیــرا ســیره و آرمــان همــه پیامبــران، به ویــژه 
ــول  ــار)ع( در ط ــه اطه ــالم)ص( و ائم ــر اس پیامب
ــت  ــئوالن حکوم ــت. مس ــوده اس ــن ب ــخ همی تاری
اســالمی وظیفــه دارنــد تحقــق ایــن آرمــان مقدس 
الهــی را در صــدر برنامه هــای خــود قــرار دهنــد و در 

ــد. ــالش کنن ــاره ت این ب
ــن مهمــی بســی  ــه اجــرای چنی  روشــن اســت ک
دشــوار و بــه طــرح و برنامه ریــزی دقیق و منســجم 
و همــکاری و همفکــری همــه مســئوالن در رده های 
ــه دوش  ــار ســنگین ب ــن ب ــاز دارد و ای ــف نی مختل

دولتمــردان بــه نمایندگــی از نظــام اســت.

ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب عباســعلی کدخدای
ــه  ــرای حماســه ای ک ــران ب ــردم ای ــه م هم
روز جمعــه آفریدنــد، تبریــک می گویــم 
ــکوه  ــور باش ــا حض ــردم ب ــرد: م ــار ک اظه
پاســخ  دیگــر  بــار  انتخابــات  در  خــود 
 محکمــی بــه دشــمنان خارجــی دادنــد 
ــزم و اراده  ــان دهنده ع ــور نش ــن حض و ای
ــت  ــن سرنوش ــران در تعیی ــت ای واالی مل

ــت. ــان اس خودش
ایــن عضــو شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه 
مشــارکت گســترده مــردم در انتخابــات 
خیلــی از بدخواهــان کشــور را غافلگیــر 
ــن  ــا ای ــا ب ــوب م ــردم خ ــزود: م ــرد، اف ک

حضــور نشــان دادنــد کــه همیشــه در پــای 
دفــاع از نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران حضــور دارنــد و از هیــچ تالشــی 

فروگــذار نمی کننــد. 
بیــش از 40 میلیــون نفــر در ایــن انتخابــات 
شــرکت کردنــد و بــه درخواســت مقــام 
معظــم رهبــری بــرای حضــور در انتخابــات 
پاســخی مناســب و در خــور دادنــد و بــه آن 

لبیــک گفتنــد.
کدخدایــی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم 
ــرای  ــی ب ــرکات خوب ــار و ب ــور آث ــن حض ای
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــته باش ــور داش کش
ــم  ــت و امیدواری ــت اس ــون دوره رفاق اکن

ــد  ــد بتوانن ــت جدی ــرم و دول ــت محت دول
توســعه                  راه  در  مــردم  حمایت هــای  بــا 

و پیشــرفت کشــور گام بردارنــد.

از  دوره  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
انتخابــات خوشــبختانه همــکاری نزدیکــی 
بیــن وزارت کشــور و شــورای نگهبــان وجود 
داشــت، ادامــه داد: از آغــاز حرکــت فرآینــد 
برگــزاری انتخابــات، هماهنگی هــای الزم 
ــا در شــورای  ــن دوســتان کارشــناس م بی

نگهبــان و وزارت کشــور وجــود داشــت و در 
بحــث مدیریــت صحنــه انتخابــات، به ویــژه 
 در چنــد هفتــه آخــر ایــن هماهنگی هــا 
و همکاری هــا بــه صــورت تنگاتنــگ ادامــه 

پیــدا کــرد. 
ــور  ــر کش ــا وزی ــار ب ــن ب ــن چندی ــود م خ
نیــز  کشــور  وزیــر  داشــتم.  جلســه 
ــد  ــان آمدن ــورای نگهب ــه ش ــار ب ــن ب  چندی
و در نهایــت پــل ارتباطــی خوبــی بیــن 
شــورای نگهبــان و وزارت کشــور وجــود 

داشــت.
ــن راســتا  ــا در ای وی گفــت: همــه تالش ه
ــه ای  ــه گون ــم ب ــه بتوانی ــی ک ــا جای ــود؛ ت ب
عمــل کنیــم کــه در روز انتخابــات شــرمنده 
مــردم خوبمــان نشــویم. در روز جمعــه نیــز 
ایــن همکاری هــا بــه صــورت تنگاتنــگ 
مــا مشــکل خاصــی  و  ادامــه داشــت 

ــتیم. نداش
کدخدایــی بــا تشــکر از عملکــرد نیروهــای 
انتخابــات  امنیــت  حفــظ  در  امنیتــی 
بــه  امنیتــی  نیروهــای  تصریــح کــرد: 

گونــه ای عمــل کردنــد کــه حادثــه امنیتــی 
ایــن  تالش هــای  از  بایــد  و  نداشــتیم 
ــم. ــکر کنی ــه تش ــن عرص ــواران در ای بزرگ

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا تاکیــد 
بــر اینکــه در حــوزه انتخابــات نیــز مــا 
مشــکل خاصــی نداشــتیم، ادامــه داد: البتــه 
ــی  ــزرگ اجتماع ــش ب ــک کن ــات ی انتخاب
ــت  ــی اس ــیع مل ــد وس ــی در بع  و سیاس
و طبیعتــا امــکان دارد کــه تخلفاتــی گزارش 
ــاد  ــات زی ــیت ها و احساس ــود؛ حساس ش
اســت؛ گزارش هایــی بــه مــا می رســید 
ــا  ــا ب ــود، م ــر ب ــه امکان پذی ــا ک ــر ج و ه
هماهنگــی وزارت کشــور تــالش می کردیــم 
کــه اگــر نواقصــی وجــود دارد، رفــع  کنیــم.

وی گفــت: مــواردی از تخلفــات بــه مــا 
گــزارش شــده کــه طبــق روال عــادی بایــد 
رســیدگی شــود؛ امــا مــا در نهایــت مطلــب 
مهمــی را نداشــتیم کــه بخواهــد انتخابــات 
را تحت الشــعاع قــرار دهــد و حضــور مــردم 
ــای  ــتحکام پایه ه ــرای اس ــود ب ــی ب حرکت

نظــام جمهــوری اســالمی ایــران. ایســنا

سخنگوی شورای نگهبان:

حضور مردم، بدخواهان را غافلگیر کرد

عکس:  تسنیم

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا جعفــر ســبحانی از مراجــع تقلیــد حفــظ 
اقشــار  همــه  وحــدت  گــرو  در  را  اســالمی  نظــام 
مســیر  در  همــه  بایــد  و گفــت:  دانســت  جامعــه 
ریشــه دار کــردن وحــدت در جامعــه حرکــت کننــد؛ 
 چــرا کــه تفرقــه بزرگ تریــن تهدیــد و موجــب نابــودی 

است.
آیــت هللا جعفــر ســبحانی افــزود: زیربنــای نظــام 
ــمن  ــت و دش ــه اس ــدت کلم ــالمی، وح ــوری اس جمه
مذاهــب  اقشــار،  میــان  اختــالف  ایجــاد   درصــدد 
ــاد  ــردن اتح ــن ب ــرای از بی ــف ب ــای مختل و قومیت ه

ــت. ــران اس ــت ای ــر مل بی نظی
ایــن مرجــع تقلیــد بــا نهــی از ورود مبّلغــان بــه 
ــان و  ــار داشــت: روحانی دســته بندی های سیاســی اظه

مبّلغــان، پــدران جامعــه و محــل رجــوع مــردم هســتند؛ 
ــالف  ــه موجــب اخت ــی ک ــان مطالب ــد از بی ــن بای بنابرای
جلوگیــری  ســخنرانی ها  در  و  منبرهــا  بــر   شــود، 

کرد.
آیــت هللا ســبحانی ادامــه داد: بدگویــی و بداخالقــی 
ــه  ــی در جامع ــاد و همدل ــن اتح ــن رفت ــب از بی موج
نظــام  پایه هــای  نابــودی  آن  نتیجــه  و  می شــود 

اســالمی اســت.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه بعضــی بداخالقی هــا 
ــات ریاســت  توســط نامزدهــا در دوران تبلیغــات انتخاب
جمهــوری گفــت: بایــد امــروز همــه نامزدهــا بداخالقــی 
دوران تبلیغــات را جبــران کننــد و در مســیر اتحــاد گام 

بردارنــد. ایرنــا

علــی آقامحمــدی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــران و مشــارکت 73  ــردم ای ــک حماســه حضــور م ــا تبری ب
درصــدی در انتخابــات 29 اردیبهشــت، ایــن درصــد مشــارکت 
بــرای رئیس جمهــور  و گفــت:  عنــوان کــرد  را کم نظیــر 
ــای  ــرای همــه رقب ــت دارم و ب ــت آرزوی موفقی منتخــب مل
انتخابــات حضــور گــرم و صمیمانــه ای  ایشــان کــه در 

داشــتند، آرزوی توفیــق می کنــم.
ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام بــا بیــان اینکه 
مــردم ســرمایه بــزرگ اجتماعــی هســتند کــه بــه مســئوالن 
ــد پاســخ  ــر مســئوالن بای ــد و از ســوی دیگ ــاد می کنن اعتم
ــند و  ــا باش ــدردان آن ه ــد و ق ــردم بدهن ــن م ــه ای ــی ب خوب
بــه خواســته های مــردم توجــه کننــد، افــزود: همــه گروه هــا 

ــد. ــدوق رأی آری گفتن ــه صن ــا ب ــا و طیف ه جریان ه

علــی آقامحمــدی همچنیــن بــه دســتاوردهای حضــور 
ــت:  ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــل اش ــه بین المل ــردم در صحن م
ــتوار  ــدر اس ــه این ق ــی ک ــا ملت ــد ب ــام فهمیدن ــمنان نظ  دش
و محکــم اســت نمی تــوان شــوخی کــرد؛ ضمــن آنکــه ایــن 
ــه معنــای دفــع خیــال جنــگ، تجــاوز   حضــور حداکثــری ب
و هــر نــوع شــرارت در منطقــه و تضمین کننــده امنیــت ملــی 

ــور بود. کش
ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام همچنیــن در 
ــد  ــور می توان ــب چط ــور منتخ ــه رئیس جمه ــا اینک ــه ب رابط
ــد  ــرد: او بای ــان ک ــد، بی ــته باش ــردم را داش ــور م ــدر حض ق
وعده هایــی را کــه داده، بــه خوبــی اجــرا کنــد؛ ضمــن آنکــه 
ــه ســن  ــه را متناســب ب ــد کابین ــه خــود بای ــن کابین در تعیی

ــد. میــزان ــه، جــوان و پرتحــرک کن جامع

آیت هللا سبحانی: 

حفظ اسالم در گرو وحدت همه اقشار جامعه است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

کابینه دولت باید جوان و پرتحرک باشد

ــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری  حســینعلی حاجی دلیگانــی ب
و مشــخص شــدن نتیجــه آن اظهــار کــرد: مــردم ایــران بــا حضــور گســترده خــود 
پــای صندوق هــای رأی، حماســه ای دیگــر آفریدنــد و بــار دیگــر انســجام ملــت را 

بــه رخ جهانیــان کشــاندند.
ــار  ــزود: انتظ ــب اف ــور منتخ ــه رئیس جمه ــات ب ــه انتخاب ــک نتیج ــا تبری وی ب
مــی رود کــه در دوره جدیــد، وعده هــای مطرح شــده در دوران انتخابــات بــه  خوبــی 

و بــه  طــور کامــل اجرایــی شــود.
ــه  ــؤالی در رابط ــه س ــخ ب ــه در پاس ــوار و میم ــهر، برخ ــردم شاهین ش ــده م نماین
ــرد: چینــش  ــح ک ــت دوازدهــم تصری ــان از دول ــا خواســته مــردم اســتان اصفه ب
دولــت بایــد بــه  گونــه ای باشــد کــه وعده هــای رئیس جمهــور در رابطــه بــا اســتان 

اصفهــان نیــز رنــگ واقعیــت بــه خــود بگیــرد.
ــد  ــی دارن ــی واقع ــار مطالبات ــن ب ــردم ای ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش  حاجی دلیگان
و بــا نظــر بــه اینکــه دولــت قبــل از دولــت دوازدهــم، دولــت خــود آقــای روحانــی 
ــه  ــاره حوال ــا دوب ــم و وعده ه ــری را مشــاهده کنی ــرد بهت ــم عملک اســت، امیدواری

بــه آینــده نشــوند.
 وی مســئله آب را مهم تریــن خواســته مــردم اســتان اصفهــان عنــوان کــرد 
و یــادآور شــد: در بحــث آب، دولــت یازدهــم نیــز وعده هــای زیــادی داشــت کــه 
هیچ یــک عملــی نشــد و مهم تریــن خواســته مــردم اصفهــان، عملــی شــدن ایــن 

وعده هاســت.
ــده رود  ــانی زاین ــای آبرس ــه پروژه ه ــه ب ــاص بودج ــدم اختص ــاد از ع ــا انتق وی ب
گفــت: ایــن طرح هــا از نظــر تأمیــن بودجــه در اولویــت دولــت نبودنــد و در بودجــه 

ســال 96 نیــز بودجــه حداقلــی بــه آن هــا تعلــق گرفــت.
وی افــزود: بحــث تونــل ســوم همچنــان بالتکلیــف باقی مانــده، پروژه هــای 
تأمیــن آب نیــز آن گونــه کــه بایــد فعــال نیســت؛ پــروژه ســامانه دوم آب شــرب 

ــال اســت.  ــز غیرفع نی
نماینــده مــردم شاهین شــهر، برخــوار و میمــه در خاتمــه تأکیــد کــرد: با رویــه قبلی، 
مشــکل آب اصفهــان حــل نمی شــود و دولــت اگــر خواهــان تحقــق وعده هاســت، 

بایــد اقتــداری از خــود نشــان دهــد و روش هــای خــود را تغییــر دهــد. فــارس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

 مشکل آب استان اصفهان 
با رویه قبلی حل  نمی شود

ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک ــی، رئی ــر والیت علی اکب
مصلحــت، اظهــار داشــت: مهم تریــن عامــل قــوت و اقتــدار جمهــوری اســالمی 
ایــران حضــور پرشــور مــردم در صحنه هــای مختلــف از جملــه در صحنــه دفــاع 

مقــدس، ســازندگی کشــور و سیاســی اســت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت گفــت: 
 مشــارکت بیــش از 70 درصــدی واجــدان شــرایط رأی دادن در انتخابــات 
و همچنیــن مشــارکت ایرانی هــای مقیــم در بیــش از 100 کشــور جهــان حاکــی از 
آن اســت کــه مــا بــه رکــورد خــوب جهانــی و اســتاندارد طالیــی در منطقــه دســت 
یافتیــم و فضــای بــاز سیاســی و اســتقبال مــردم از ایــن انتخابــات حاکــی از آن 
اســت کــه مــردم بــا گذشــت بیــش از 40 ســال از انقــالب بــه نظــام خودشــان 

ــتند. ــد هس عالقه من
علی اکبــر والیتــی ادامــه داد: جمهــوری اســالمی ایــران بــا ایــن انتخابــات نشــان 
ــن  ــر اماک ــه اگ ــط در داخــل کشــور خــود منســجم اســت، بلک ــه فق ــه ن داده ک
 مقــدس مســلمانان در معــرض خطــر قــرار گیــرد، مدافــع حــرم می شــود 
و اگــر تروریــزم در منطقــه مــا بــا شــرارت های صهیونیســت و حمایــت آمریــکا          

و مرتجعیــن منطقــه شــکل گرفتــه، آن را بــه شکســت می کشــاند.
 والیتــی بــا اشــاره بــه اینکــه صاحب نظــران و متفکــران غربــی هــم بــه وجــود 
ــای  ــردم در پ ــی م ــور حماس ــزود: حض ــد، اف ــرار دارن ــران اق ــی در ای دموکراس

ــت. ــمنان اس ــه دش ــی ب ــخ اصل ــای رأی، پاس صندوق ه
ــه  ــت اضاف ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــند  ــته باش ــود را نداش ــت خ ــت مل ــر حمای ــی اگ ــدگان سیاس ــرد: مذاکره کنن ک
ــردم  ــاد م ــا رأی زی ــی ب ــه دولت ــی ک ــا زمان ــدارد؛ ام ــنونده ای ن ــان ش سخنش
تشــکیل می شــود، طــرف مقابــل مذاکــره بــا جمهــوری اســالمی ایــران می دانــد 

کــه مذاکره کننده هــا حمایــت مردمــی عظیمــی را در پشــت خــود دارد. 
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک بــا تاکیــد بــر اینکــه عامــل اصلــی اقتــدار 
ــرف  ــت: ح ــت، گف ــف اس ــای مختل ــش در صحنه ه ــور مردم ــور حض ــک کش ی
سیاســتمداری در صحنــه بــرش بیشــتری دارد کــه حمایــت مردمــی بیشــتری را 

پشــت ســر خــود داشــته باشــد. میــزان

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک:

 عالقه مندی مردم به انقالب 
با مشارکت ۷۰ درصدی در انتخابات 

،،
حضــور  ایــن  بــا  مــا  خــوب  مــردم 
نشــان دادنــد کــه همیشــه در پــای 
دفــاع از نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــران حضــور دارنــد و از 
هیــچ تاشــی فروگــذار نمی کننــد

وزارت کشور:
برپایی جشن خیابانی 

ممنوع؛ مجوز بگیرید
بــا  وزارت کشــور  انتخابــات  ســتاد 
ــگان خواســت  ــه ای از هم ــدور بیانی ص
بــرای حفــظ آرامــش و ســهولت تــردد 
مزاحمت هــا  از  جلوگیــری  و  مــردم 
از  احتمالــی،  سوءاســتفاده های  و 
ــرای  ــر ب ــا و معاب ــور در خیابان ه حض
ــی خــودداری  ــی جشــن انتخابات برپای

ــد. کنن

متــن اطالعیــه ســتاد انتخابــات کشــور 
بــه شــرح زیــر اســت:

بسم هللا الرحمن الرحیم
ملت فهیم و بزرگوار ایران 

اکنــون کــه بــه حــول و قــوه الهــی بــا 
ــات  ــن دوره انتخاب ــزاری دوازدهمی برگ
ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
شــورای  مجلــس  میــان دوره ای  و 
اســالمی بــرگ زریــن دیگــری بــر 
مقــدس  نظــام  پرافتخــار  تاریــخ 
افــزوده  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

ــا  شــده، عــزم ملــی خویــش را در دنی
ــر کالم  ــا ب ــد و بن ــه نمایــش درآوردی ب
ــالب شــما  ــه انق ــر فرزان ارزشــمند رهب
 مــردم برنــده اصلــی انتخابات هســتید 
و عمومــا شــادی خــود را در روز شــنبه 
ظهــور  منصــه  بــه  اردیبهشــت   30

رســاندید.
انتظــار  همــگان  از  وســیله  بدیــن 
ــش و  ــظ آرام ــور حف ــه منظ ــی رود ب م
ــری از  ــردم و جلوگی ــردد م ــهولت ت س
سوءاســتفاده های  و  مزاحمت هــا 
در  حضــور  از  امــروز  از  احتمالــی، 

برپایــی  بــرای  معابــر  و  خیابان هــا 
چنانچــه  خــودداری کنیــد؛  جشــن 
ســتاد منتخبیــن ملــت در ریاســت 
جمهــوری و شــوراها متقاضــی برگــزاری 
بــه  مراجعــه  بــا  باشــند،  مراســم 
فرمانــداری شهرســتان محــل خــود برای 
هماهنگــی و دریافــت مجــوز در زمــان 

و مــکان مشــخص اقــدام کننــد. 
رجــاء واثــق داریــم خادمان خــود را در 
ــا نیــروی انتظامــی  ایــن راه یــاری و ب

نیــز همــکاری خواهیــد کــرد.
کشور ستاد انتخابات 
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چهره ها در دنیای مجازی

توییتر معاون اول رئیس جمهور:    
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور 
نوشــت:  توییتــر  در  خــود  در صفحــه شــخصی 
روزی دیگــر و مرحلــه ای دیگــر آغــاز شــده؛  روز 
 تفاهــم ملــی، گفت و گــوی ملــی و روز مشــارکت 
و همــکاری ملــی بــرای برداشــتن گام هــای بلند تــر 

ــه.  ــه ســوی توســعه همه جانب ب

تلگرام محمدباقر قالیباف     
شــهردار تهــران، از نامزدهــای انصــراف داده انتخابات 
ریاســت جمهــوری، پــس از اعــالم پیــروزی حســن 
ــی اش  ــال تلگرام ــام  کوتاهــی در کان ــی در پی روحان

نوشــت:
ــودن  ــات ٢٩ اردیبهشــت ماه ســند مردمــى ب  انتخاب

و جشــن جمهوریــت در ایــران بــود. 

تلگرام عزت هللا ضرغامی    
خــود  تلگرامــی  کانــال  در  ضرغامــی  عــزت هللا 

نوشــت: 
ــم.  ــوت می گوی ــای رئیســی خــدا ق ــاب آق ــه جن ب
ــه  ــون رای ک ــه 16 میلی ــک ب ــتوانه نزدی ــا پش او ب
ــر دوم  ــوان نف ــه عن ــور ب ــات کش ــخ انتخاب در تاری

بی ســابقه اســت، وضعیــت اســتثنایی دارد. 
ــو قــوی  ــی و آلترناتی ــگاه نظارت ــد در جای او می توان
ــردم  ــات م ــری مطالب ــت، در پیگی ــه دول  نســبت ب
و ضمانــت اجرایــی و عده هــا نقــش تاریخــی ایفــا 

. کند

توییتر رسمی حسن روحانی     
ــدن  ــجل ش ــس از مس ــی پ ــن روحان ــر حس دکت
را  پیــام  ایــن  انتخابــات  پیــروزی در دور دوم 

ــرد:  ــر ک منتش
»ملــت بــزرگ ایــران! پیــروز انتخابــات شــمایید؛ 
خاضعانــه در برابــر شــما ســر تعظیــم فــرود 
ــم  ــادار خواه ــما وف ــا ش ــدم ب ــه عه ــی آورم. ب م

ــد.«  مان

توییتر محمدجواد ظریف     
ــری نوشــت:  ــی توییت ــور خارجــه در پیام ــر ام وزی
مــا ثبــات خــود را نــه از ائتالف هــا، بلکــه از 
ــم کــه برخــالف برخــی رأی  مــردم خــود می گیری

می دهنــد. 
ــاده  ــه آم ــان ک ــا ایرانی ــد ب ــرد: بای ــد ک وی تاکی

تعامــل  هســتند، بــا احتــرام رفتــار کــرد.  



کوتاه اخبار 

 زمان تحویل دناپالس 
اعالم شد

ــت:  ــی ایران خــودرو گف ــروه صنعت ــل گ ــر عام مدی
ــاس  ــوالت دناپ ــری محص ــتین س ــل نخس تحوی
از مردادمــاه آغــاز و ۱۶ دســتگاه نخســت تولیــدی 
ــهدای  ــری ش ــاس ایثارگ ــه پ ــول ب ــن محص از ای
ــن  ــواده ای ــه خان ــکو ب ــه پاس ــان حادث آتش نش

ــد شــد.  ــدا خواه ــزان اه عزی
هاشــم یکــه زارع اظهــار کــرد: پــس از آنکــه طــرح 
پیش فــروش محصــول دناپــاس چنــدی پیــش 
و یــک روز پــس از افتتــاح خــط تولیــد آن توســط 
ســری  تحویــل  شــد،  اجــرا  رئیس جمهــوری 
آغــاز  مردادمــاه  از  محصــوالت  ایــن  نخســت 

ــد.  ــد ش خواه
وی افــزود: همان طــور کــه در مراســم آغــاز تولیــد 
انبــوه دناپــاس اعــام شــد ۱۶ دســتگاه نخســت 
دناپــاس خروجــی از خطــوط تولیــد ایران خــودرو 
بــه خانواده هــای آتش نشــانان پاســکو اهــدا 
خواهــد شــد. یکــه زارع اظهــار کــرد: هزینــه خریــد 
صاحبــان  و  توســط کارگــران  خودروهــا  ایــن 
و کارخانه هــای قطعه ســازی بخــش  کارگاه هــا 
خصوصــی و کارگــران گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
تأمیــن شــده کــه مردادمــاه بــه خانــواده شــهدای 
ــد.  ــد ش ــل داده خواه ــکو تحوی ــان پاس آتش نش

عصــر خــودرو

بخشی از پول مسکن اجتماعی 
خرداد ابالغ می شود

ــاب  ــکن انق ــاد مس ــهری بنی ــکن  ش ــاون مس مع
ــول  ــه و بودجــه ق ــت: ســازمان برنام  اســامی گف
ــرای  ــرای اج ــه ب ــن یاران ــه تأمی ــاغ بودج داده اب
ــی در  طــرح مســکن اجتماعــی و مســکن حمایت

ــام شــود.  ــاری انج ــاه ســال ج خردادم
ــاره رونــد اجرایــی مســکن  جــواد حق شــناس درب
 اجتماعــی و مســکن  حمایتــی کــه اســفندماه 
ــید  ــب رس ــه تصوی ــران ب ــت  وزی ــال ۹۵ در هیئ س
گفــت: بــر اســاس ایــن مصوبــه بــرای ســال 
ــاغ شــده اســت.  ۹۶، ســاخت ۱۰۰ هــزار واحــد اب
طریــق  از  بایــد کارهایــی  مقدمــات کار  بــرای 
ســازمان هایی کــه مســئولیت هایی در ایــن برنامــه 

ــود.  ــام ش ــد، انج دارن
در همیــن راســتا، بنیــاد مســکن انقــاب  اســامی 
ــات الزم  ــرح، مکاتب ــی ط ــر اجرای ــوان مدی ــه عن ب
را بــا ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــرای 
تأمیــن زمیــن بــرای مســکن اجــاره ای و بــا بانــک  
ســازمان  و  تســهیات  تأمیــن  بــرای  مرکــزی 
ــام  ــا انج ــن یارانه ه ــرای تأمی ــه ب ــه و بودج برنام
مســکن  و کارهــای  ســاز  بــرای  اســت.  داده 
حمایتــی و مســکن اجتماعــی ضــرورت داشــت تــا 
ــود  ــه ش ــتورکار تهی ــررات و دس ــا، مق آیین نامه ه
کــه ایــن اقدامــات تاکنــون انجــام شــد. همچنیــن 
ــان  ــد متقاضی ــه بای ــط ک ــتگاه های ذی رب ــا دس ب
را تعییــن کننــد، مکاتبــه کرده ایــم و در حــال 

ــتیم.  ــری هس پیگی
ــر  حق شــناس افــزود: بخشــی از مســکن های مه
نیــز فاقــد متقاضــی هســتند کــه بــه دلیــل آنکــه 
نیازمنــد کار عمرانــی نیســتند، افــراد حائــز شــرایط 
ــد  ــا بهره من ــد از آن ه ــی می توانن ــکن اجتماع مس

شــوند. مهــر

اقتصاد استان
رئیس انجمن سنگ اصفهان 

انتقاد کرد:
 سرمایه گذاری نامطمئن 

در حوزه سنگ
رئیــس انجمــن ســنگ اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــت  ــن اس ــنگ نامطمئ ــوزه س ــرمایه گذاری در ح س
ــود  ــه می ش ــادرات گرفت ــوی ص ــی جل ــت: زمان گف
ــن  ــد؛ در ای ــش می یاب ــی افزای ــوارض صادرات ــا ع ی
 شــرایط ســرمایه گذار نمی توانــد بــر روی خریــد  
ــران  ــدن و ســنگ ای ــوزه مع و ســرمایه گذاری در ح

حســاب بــاز کنــد. 
بــه  انتقاداتــی کــه  درخصــوص  احمــدی  رضــا 
خام فروشــی در حــوزه معــدن می شــود، گفــت: 
خام فروشــی در حــوزه معــدن خــود نوعــی صنعــت 
تــا  محســوب می شــود و خوشــبختانه معــادن 
هســتند؛  جلوتــر  فــرآوری  بخــش  از  حــدودی 
ــی  ــه نوع ــرآوری ســنگ ب ــه ماشــین آالت ف چــرا ک
ــت.  ــازی اس ــازی و بازس ــد نوس ــوده و نیازمن فرس
بــه گفتــه رئیــس انجمــن ســنگ اصفهــان در صورت 
نوســازی ماشــین آالت فــراوری ســنگ، جلوگیری از 
خام فروشــی اشــکالی ایجــاد نخواهــد کــرد؛ چراکــه 
کوپه هــای ســنگ خــام، جــذب بــازار فــرآوری 
ــن بخــش  ــر ماشــین آالت ای ــا اگ ــد شــد؛ ام خواه
بــه روز نشــود، مقابلــه بــا خام فروشــی خــود نوعــی 

ــد.  ــدن ایجــاد می کن عارضــه در حــوزه مع
ــد راه  ــه س ــداری ک ــن ناپای ــه قوانی ــاره ب ــا اش وی ب
صنعــت ســنگ اســت، گفــت: متاســفانه ایــن 
صنعــت درگیــر مباحثــی چــون مالیــات و مالیــات 
بــر ارزش افــزوده شــده کــه ایــن مــوارد در مجمــوع 
ــوزه  ــن ح ــن در ای ــرمایه گذاری نامطمئ ــب س موج
امــروز شــاهد  بــه گونــه ای کــه  اســت؛  شــده 

بی ثباتــی در صنعــت ســنگ هســتیم. ایمنــا

صدور ۳۷ فقره موافقت اولیه 
صنایع تبدیلی کشاورزی

مدیــر صنایــع کشــاورزی جهــاد کشــاورزی اســتان 
امســال ۳۷  اردیبهشــت  طــی  اصفهــان گفــت: 
ــا ظرفیــت ۷۰ هــزار و ۸۲۲  ــه ب ــره موافقــت اولی فق
ــی  ــی و تکمیل ــع تبدیل ــن در ســال در حــوزه صنای ت
کشــاورزی در اســتان اصفهــان صــادر شــده اســت.

مهم تریــن  بــه  اشــاره  بــا  قماشــی  منصــور   
اردیبهشــت ماه،  در  مدیریــت  ایــن  فعالیت هــای 
ــدور  ــتای ص ــت در راس ــن مدیری ــت: ای ــار داش اظه
تأییــد  و  بررســی  بــه  اقــدام  تأســیس  جــواز 
طرح هــای صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی کــرده اســت.

اقدامــات طــرح  ایــن  از جملــه  بــه گفتــه وی 
بســته بندی حبوبــات و غــات بــه ظرفیــت ۱۶۰۰ 
ــن در ســال در شهرســتان شــاهین شــهر، طــرح  ت
ــن در  ــت ۵۰۰ ت ــه ظرفی ــات ب ــد گاب و عرقی تولی
ــد  ــرح تولی ــدگل و ط ــتان آران و بی ــال در شهرس س
گاب و عرقیــات بــه ظرفیــت ۱۰۰۰ تــن در ســال در 

شهرســتان آران و بیــدگل اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت ۳۷ فقــره 
ــن  ــزار و ۸۲۲ ت ــت ۷۰ ه ــا ظرفی ــه ب ــت اولی موافق
ــد  ــده، تاکی ــادر ش ــتان ص ــطح اس ــال در س در س
ــاد  ــع کشــاورزی ســازمان جه کــرد: مدیریــت صنای
ــه  ــدور پروان ــرای ص ــان ب ــتان اصفه ــاورزی اس کش
بهره بــرداری اقــدام بــه بررســی و تائیــد طــرح 
تــن   ۱۰۰۰ بــه ظرفیــت  و عرقیــات  تولیــد گاب 
و طــرح  بیــدگل  و  آران  در شهرســتان  در ســال 
تولیــد انــواع ســبزیجات و صیفی جــات منجمــد 
شهرســتان  در  ســال  در  تــن   ۱۰۰۰ ظرفیــت  بــه 

شاهین شــهر کــرده اســت. خبرفارســی

تولید ملی

مادیران
الکترونیکــی  محصــوالت  شــرکت های  باســابقه ترین  از  یکــی   مادیــران، 
ــادی از  ــه زی ــت، مجموع ــال فعالی ــول ۵۰ س ــه در ط ــت ک ــران اس ــه ای ای و رایان
محصــوالت جدیــد را عرضــه کــرده اســت. نخســتین ماشین حســاب های 
رایانه هــای  و  فکــس  تایــپ،  ماشــین های  اسکناس شــمارها،  الکترونیکــی، 
ــه  ــن شــرکت ب خانگــی، فقــط بخشــی از نخســتین محصــوالت معرفی شــده ای
ــا برندهــای  ــی ب ــه همــکاری طوالن ــران پــس از تجرب ــران هســتند. مادی ــازار ای ب
ــه توســعه کســب و کار خــود  ــدام ب ــد شــارپ و اپســون، اق ــان مانن  مشــهور جه
ــه تولیــدی اختصاصــی  ــع ماشــین های اداری و کارخان و تأســیس شــرکت صنای
کــرد. تولیــد انواع محصــوالت الکترونیکــی و رایانــه ای، از جمله اولیــن مانیتورهای 
ســی آرتی و ال ســی دی، پرینتــر، گوشــی همــراه، انــواع گیرنــده دیجیتــال 
تبلــت و تلویزیون هــای ال ای دی، ۳D، اســمارت   تجهیــزات جانبــی رایانــه، 
و یــواچ دی در ســایزهای متنــوع، بخشــی از دســتاوردهای ایــن دوره از فعالیــت 
 مادیــران هســتند. عرضــه خدمــات پشــتیبانی از طریــق ۲۱ مرکــز اســتانی 
و ۵۰۰ مرکــز خدمــات مجــاز، یکــی از روش هــای ارتقــای اعتبــار و جایــگاه برنــد 
مادیــران بــوده اســت.. خدمــات پشــتیبانی و پــس از فــروش بــه ۹۲.۰۰۰ مشــتری 
ســازمانی و بی شــمار مشــتریان شــخصی حاصــل ۵۰ ســال فعالیــت اثربخــش 

گواهــی بــر پیشــگامی مادیــران اســت.

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانجانشین مدیرمسئول

ــره وری و  ــوان روز به ــه عن ــن روز از خــرداد ب اولی
بهینه ســازی اســت. روز بهــره وری و بهینه ســازی 
مصــرف، بهانــه ای بــرای تکــرار اهمیــت اســتفاده 
ــرمایه  ــات، س ــان، امکان ــوب از زم ــر و مطل مؤث
فرصت هــا، نیــروی انســانی در جهــت تولیــد 
ــه  ــیدن ب ــه رس ــرف و در نتیج ــازی مص بهینه س
و  اقتصــادی  همه جانبــه  شــکوفایی  و  رشــد 

ــت. ــه اس ــی در جامع اجتماع
 بهره وری

ســودبرنده  بهره بــر،  معنــای  بــه   بهــره وری 
 و کامیــاب و همچنیــن بــه مفهــوم راندمــان 
ــره وری  ــی به ــف مفهوم ــت. در تعری ــازده اس و ب
همــه  از  بهینــه  و  مؤثــر  مطلــوب،  اســتفاده 
ظرفیت هــا  امکانــات،  مجموعــه  لحظه هــا، 
منابعــی  و  نیروهــا  ســرمایه ها،  پتانســیل ها، 
ــه رشــد  ــرای رســیدن ب ــه انســان ب اســت کــه ب
و شــکوفایی همه جانبــه کمــک می کنــد. در 
واقــع انســان بــا بیشــترین اســتفاده از کمتریــن 
ــد.  ــت می یاب ــاد دس ــره وری زی ــه به ــات ب امکان

از  اســتفاده  بیشــترین  می توانــد  بهــره وری 
ــه  ــیدن ب ــع در راه رس ــات و مناب ــن امکان کمتری
ــان  ــی انس ــه زندگ ــکوفایی همه جانب ــد و ش رش
باشــد. اگــر می خواهیــم در دنیــای پررقابــت 
امــروزی، رونــق اقتصــادی، اجتماعــی و زندگــی 
بهتــری داشــته باشــیم، الزم اســت بــه بهــره وری 
باالیــی برســیم؛ زیــرا ایســتادگی و تــداوم حیــات 
در صحنــه جهانــی، ســرعت و دقــت افزون تــری 
می طلبــد. بــا توجــه بــه آنکــه در ســه دهــه اخیر، 
ــی و  ــی، سیاس ــزرگ اجتماع ــوالت ب ــاهد تح ش
اقتصــادی از جملــه انقــاب، جنــگ، توطئه هــای 
ــی  ــای طبیع ــن بای ــی و همچنی ــتکبار جهان اس
از  را  بســیاری  فرصت هــای  و  بــوده   متعــدد 
ــا  ــران ویرانی ه ــرای جب ــد ب ــم، بای دســت داده ای
ــان  ــود، زم ــای موج ــع تنگناه ــا و رف گرفتاری ه
ــد  ــه بن ــت ب ــت و کمی ــظ کیفی ــراه حف ــه هم را ب
کشــیم. البتــه ایــن مســئله جــز بــا توجــه 
ــه  ــت؛ وگرن ــدنی نیس ــره وری، ش ــل به ــه اص ب
را  کشــوری  هــر  طومــار  آینــده،  رقابت هــای 

ــد. ــد پیچی ــم خواه دره
 در حــال حاضر، در بعضی کشــورهای توســعه یافته 

ــا وجــود محدودیــت منابــع، ســرمایه گذاری های  ب
ــی  ــود بهــره وری در ســطح مل ــی در راه بهب فراوان
 منطقــه ای، بخشــی، ســازمان ها، مؤسســات 
و حتــی افــراد انجــام می گیــرد. آنــان پیشــرفت 
روزافــزون خــود را مرهــون توجــه بــه اصــل 

بهــره وری می داننــد.

 اهداف بهره وری
 از اهــداف مهــم بهــره وری می تــوان بــه کاهــش 
ــش  ــات، افزای ــد و خدم ــش تولی ــه، افزای هزین

کیفیــت و اســتفاده بهینــه از زمــان اشــاره کــرد. 
بهــره وری بــدون ارتقــای کیفیــت، امــری بیهــوده 
شــامل  می توانــد  افزایــش کیفیــت  اســت. 
 بهبــود امــور مــادی نظیــر تولیــد کاال و خدمــات 
و بهبــود شــرایط کار و امــور معنــوی ماننــد بهبــود 
شــیوه زیســتن، عبــادت و اجــرای احــکام الهــی 
ــه  ــت توج ــش کیفی ــه افزای ــام ب ــد. در اس باش
ــد  ــه ای کــه خداون ــه گون ویــژه ای شــده اســت؛ ب
در آیــات نورانــی قــرآن کریــم، بارهــا انســان را به 

ــد. ــوت می کن ــا دع ــام بهترین ه انج
 بهره وری در نگاه اسالم

از دیگــر اهــداف مهــم بهــره وری، کاهــش هزینــه 
ــی  ــوارد فراوان ــام در م ــن اس ــن مبی ــت. دی اس
بــه مؤمنــان ســفارش می کنــد از منابــع در 
اختیارشــان درســت اســتفاده کننــد تــا بــا 

ــا را  ــی، هزینه ه ــارات  احتمال ــگیری از خس پیش
کاهــش دهنــد. اســام بــا ســفارش به اســتفاده 
معتــدل از منابــع، می خواهــد از اســراف کــه 
هزینــه فراوانــی بــه افــراد تحمیــل می کنــد 
جلوگیــری کنــد تــا هزینه هــای اضافــی، در 
مــوارد ضروری تــر و مهم تــر بــه کار گرفتــه شــود. 
بــرای بهــره ور بــودن بایــد بــاور و اعتقــاد داشــته 
باشــیم کــه امــروز، بهتــر از دیــروز و فــردا بهتــر 
ــب  ــن مطل ــرد و ای ــل ک ــوان عم ــروز می ت از ام
همــان فرمایــش حضــرت علــی)ع( اســت کــه 
می فرماینــد: »مــن ســاوی یومــاه فهــو مغبــون« 
»هــر کســی دو روزش مثــل هــم باشــد، زیــان 
ــاش  ــد ت ــاس بای ــن اس ــر ای ــت.« ب ــده اس دی
کــرد کــه هــر روزمــان بهتــر از دیروزمــان باشــد            

ــره وری اســت. ــام به ــک پی ــم ی ــن ه و ای

به بهانه روز بهره وری و بهینه سازی

 امروز بهتر از دیروز 
فردا بهتر از امروز

ــا اشــاره  ــان ب ــوه و سبزی فروشــان اصفه ــه می رئیــس اتحادی
بــه آخریــن تحــوالت بــازار میــوه و ســبزیجات گفــت: در 
ــه رو  ــازار روب ــود ســیب زمینی در ب ــا کمب حــال حاضــر اندکــی ب
ــرف  ــکل برط ــن مش ــوا ای ــدن ه ــرم ش ــا گ ــا ب ــتیم؛ ام  هس

و قیمت میوه های نوبرانه نیز ارزان تر می شود. 
بــازار میــوه   نوروزعلــی اســماعیلی درخصــوص وضعیــت 
ــه مــاه رمضــان اظهــار داشــت:  ــا نزدیــک شــدن ب و ســبزی ب
ــوه و ســبزی رو  ــا گــرم شــدن هــوا قیمــت می خوشــبختانه ب

ــه کاهــش اســت.  ب
ــان  ــرد و بی ــه اشــاره ک ــرخ میوه هــای نوبران ــه کاهــش ن وی ب
ــود  ــو ۲۲ هــزار تومــان ب ــه گذشــته قیمــت زردآل داشــت: هفت
کــه امــروز بیــن ۱۵ تــا ۱۰ هــزار تومــان درب مغازه هــا فروختــه 

می شــود. 

ــان ــوه و سبزی فروشــان اصفه ــه می ــه رئیــس اتحادی ــه گفت  ب
ــی ۶  ــه اصفهان ــان، آلوچ ــزار توم ــهریار ۸ ه ــه ش ــت آلوچ قیم
ــان  ــزار توم ــا ۱۲ ه ــن ۲۵ ت ــی بی ــاس بوم ــان، گی ــزار توم ه
ــن ۱۰۰۰  ــفید بی ــوت س ــان، ت ــا ۵۰۰ توم ــن ۱۰۰۰ ت ــه بی هندوان
ــزار  ــا ۱۰ ه ــن ۱۶ ت ــه ای بی ــی گلخان ــان، توت فرنگ ــا ۶۰۰ توم ت
ــی  ــزه آناناس ــان، خرب ــا ۱۰۰۰ توم ــن ۱۸۰۰ ت ــک بی ــان، گرم توم
ــان  ــا ۲۰۰۰ توم ــن ۳۰۰۰ ت ــهدی بی ــزه مش ــان، خرب  ۲۵۰۰ توم

و موز بین ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان است. 
ــای  ــود میوه ه ــر کمب ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
نوبرانــه و فصــل نداریــم، گفــت: بــا گــرم شــدن هــوا روزبــه روز 
ــدر ۲۵۰۰  ــو بن ــاز ن ــن پی ــد؛ همچنی ــش می یاب ــا کاه قیمت ه
ــو ۱۵۰۰  ــج ن ــان و هوی ــا ۲۰۰۰ توم ــن ۱۵۰۰ ت ــار بی ــان، خی توم

ــا ــود. ایمن ــه می ش ــان فروخت ــای اصفه ــان در مغازه ه توم

هیئــت وزیــران تکلیــف مطالعــه، ســاخت 
ـ  اهــواز  بــزرگ  آزادراه  از  بهره بــرداری  و 

ــرد.  ــخص ک ــردگان را مش ــذه ـ ل ای
بــر اســاس مصوبــه هیئــت دولــت در 
ــروژه ۲۷۲  ــن پ ــال ای ــت امس ۲۴ اردیبهش
ــزار و  ــه ۵ ه ــرآورد هزین ــا ب ــری ب کیلومت
ــاد  ــارکت بنی ــا مش ــی ب ــارد تومان ۵۰۰ میلی
مســکن انقــاب اســامی ســاخته خواهــد 

شــد. 
ــت  ــف اس ــرمایه گذار موظ ــرکت س ــه، ش ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
 ۷۰ درصــد از منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای احــداث پــروژه 
و تاسیســات آن را تــا مرحلــه بهره بــرداری و تسویه حســاب کامــل 
ــی  ــای ابتدای ــد از برآورده ــز ۳۰ درص ــت نی ــد و دول ــت کن پرداخ
هزینــه شــامل اســتماک اراضــی و آزادســازی مســیر را بــا 
ــاالنه  ــه س ــون بودج ــده در قان ــاری پیش بینی ش ــای اعتب ردیف ه

ــد.  ــن کن تأمی
ــه، شــرکت طــرف قــرارداد دولــت موظــف  ــر اســاس ایــن مصوب ب
اســت قیمــت اجــرای پــروژه را بــه همــراه تحویــل آن هــا بر اســاس 
مطالعــات مصــوب در شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل 
و نقــل کشــور ارزیابــی کــرده و بــر اســاس دوره ســاخت، مالیــات 
بــر ارزش افــزوده، حــق بیمــه ســهم کارفرمــا و ســایر هزینه هــای 

جانبــی را بررســی کنــد و بــه نماینــده دولــت تحویــل دهــد. 
پــس از آن بــا تأییــد شــرکت ســاخت و تصویــب وزارت ایــن 
ــد.  ــد ش ــوب خواه ــروژه محس ــرمایه گذاری پ ــزو س ــا ج هزینه ه
ــده  ــه آم ــن تصویب نام ــه در ای ــی ک ــر اســاس یکــی از تبصره های ب

ــروژه  ــات پ ــی و مطالع ــور طراح ــام ام انج
ــده شــرکت طــرف  ــر عه ــردگان ب اهــواز ـ ل
مرتبــط  هزینه هــای  و  اســت  قــرارداد 
بــا آن نیــز پــس از تأییــد نهایــی جــزو 
ــه  ــر گرفت ــول در نظ ــل قب ــای قاب هزینه ه

می شــود.
ــد کــه  همچنیــن هیئــت وزرا تصویــب کردن
حداکثــر ضریــب اضافــه پیشــنهادی در 
ــادل ۹ درصــد  ــکاری مع ــای پیمان قرارداده

ــود.  ــد ب خواه
شــرکت طــرف قــرارداد بــا دولــت مجــوز آن را دارد کــه بخشــی از 
ــذار  ــد واگ ــورد تأیی ــت و م ــکاران واجــد صاحی ــه پیمان ــروژه را ب پ

کنــد. 
ــال  ــروژه را ۳۶ س ــن پ ــل ای ــذاری کام ــان واگ ــت زم ــت دول هیئ
تخمیــن زده اســت. بــر ایــن اســاس هفــت ســال ابتدایــی مربــوط 
ــز دوره  ــود و ۲۹ ســال نی ــد ب ــروژه خواه ــه و احــداث پ ــه مطالع ب
بهره بــرداری پیش بینــی شــده اســت. البتــه دوره واگــذاری منــوط 
بــه بازگشــت کامــل ســرمایه خواهــد بــود و در صورتــی کــه در طــول 
ایــن ســال ها ســرمایه شــرکت طــرف قــرارداد بازگــردد، دوره 

ــان می رســد.  ــه پای ــر ب ــذاری زودت واگ
همچنیــن هیئــت دولــت تعییــن کــرده کــه در صورتــی کــه طــرح 
ــا  ــد، نه تنه ــول بکش ــال ط ــت س ــش از هف ــاخت بی ــه و س مطالع
ســودی بــه شــرکت طــرف قــرارداد پرداخــت نخواهــد شــد، بلکــه 
ــوق خــود                ــرای اســتیفای حق ــت ب ــه دول ــکان آن وجــود دارد ک ام

ــد. ایســنا ــروژه اقــدام کن و تعییــن تکلیــف پ

در  خیزهایــی کــه  و  افــت  میــان  در 
ــه  ــرش تجرب ــازار ف ــته ب ــال های گذش س
فــرش  ملــی  مرکــز  رئیــس  کــرده، 
بهتریــن اتفــاق در ایــن حــوزه را رفــع 
تحریــم صــادرات ایــن محصــول بــه 
اعــام کــرد کــه  و  دانســت  آمریــکا 
مشــکات صــادرات فــرش دســتباف بــه 

آمریــکا برطــرف شــده اســت. 
حمیــد کارگــر بــا بیــان اینکــه بایــد وجــوه 

مثبــت افــت و خیزهــای حــوزه فــرش را در نظــر گرفــت، اظهــار 
ــال ها  ــن س ــرش در ای ــوزه ف ــه ح ــی ک ــان وقایع ــرد: در می ک
ــه  ــم صــادرات فــرش ب ــع تحری ــن آن رف ــرد، مهم تری ــه ک تجرب
ــرش در  ــده ف ــور واردکنن ــن کش ــوان بزرگ تری ــه عن ــکا ب آمری

دنیــا بــود. 
ــن باعــث  ــا پیــش از ای ــه ت وی ادامــه داد: تحریم هــای ظالمان
شــده بــود بزرگ تریــن بــازار فــرش جهــان را از دســت دهیــم؛ 
ــه ثمــر نشســتن برجــام  ــرای ب ــت ب ــا کوششــی کــه دول ــا ب ام
ــو  ــه لغ ــت ب ــه صراح ــق ب ــن تواف ــد ۲۲ ای ــرج داد در بن ــه خ ب
تحریم هــای صــادرات فــرش دســتباف اشــاره شــد؛ بــه طــوری 
کــه در ســال ۱۳۹۵ بیــش از ۹۰ میلیــون دالر از ایــران بــه مقصــد 

آمریــکا فــرش دســتباف صــادر شــد. 
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران بــا اشــاره بــه تاثیــرات 
عملکــرد دولــت یازدهــم تصریــح کــرد: در ایــن دوره چهارســاله 
شــاهد بودیــم کــه مــواد اولیــه بافــت فــرش دســتباف نه تنهــا 
ــت را  ــواردی کاهــش قیم ــه در م ــه نشــد، بلک ــی مواج ــا گران ب

ــه در  ــه ای ک ــه گون ــرد؛ ب ــه ک ــز تجرب نی
ــم  ــم و پش ــه، ابریش ــد پنب ــواردی مانن م
شــاهد افزایش هــای ناگهانــی قیمــت 
ــش رخ  ــای پی ــه در دولت ه ــد آنچ مانن

ــم.  ــی داد نبودی م
ــرش در  ــر دســتاورد حــوزه ف ــر دیگ کارگ
دولــت یازدهــم را دفــاع از نــام و نشــان 
 فــرش دســتباف ایرانــی عنــوان کــرد 
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــزود: ۲۲ منطق و اف
ایــران در )WIPO( ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری بــه ثبــت 

ــی رســیده اســت.  قانون
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه از دیگــر ثبت هــای قانونــی هــم 
اســتفاده شــد و بــه عنــوان مثــال شــهر تبریــز بــه عنــوان شــهر 

جهانــی بافــت فــرش بــه ثبــت جهانــی رســید. 
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
حــوزه آمــوزش از جملــه موضوعــات مــورد فعالیــت مرکــز ملــی 
ــون، ۱۰۵۵ دوره  ــته تاکن ــرد: از دوره گذش ــار ک ــود، اظه ــرش ب ف
 عمومــی بافــت فــرش و ارتقــای مهــارت بافنــدگان برگــزار 

شد. 
در مجمــوع ۴ میلیــون و ۴۷۶ هــزار و ۵۶۷ نفرســاعت آمــوزش 
صــورت گرفــت و در حــوزه دوره هــای آموزشــی تخصصــی 
ــران  ــان و نقاشــان، رفوگ ــان، طراح ــرای مربی ــی ب ــز دوره های  نی
و بازاریابــان ایــن حــوزه برگــزار شــد کــه تعــداد آن هــا بــه ۱۵۷ 
عــدد و ۱۶۰ هــزار و ۷۶۰ دوره ســاعت نفــر آمــوزش رســید. خبــر 

فارســی

ــن را  ــد په ــران توســعه بان ــرات ای ــل شــرکت مخاب ــر عام مدی
راهبــرد اصلــی گــروه مخابــرات ایــران عنــوان کــرد و گفــت: در 
ــت  ــن ثاب ــد په ــیار، ۳G و ۴G و در بان ــن س ــد په ــش بان بخ
دسترســی FTTX اولویــت اصلــی مجموعــه مخابــرات اســت. 
رســول ســرائیان در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت 
مخابــرات ایــران گفــت: شــرکت در ســال ۱۳۹۵ بــا تبعیــت از 
ــور  ــه مح ــل«، در س ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــعار »اقتص ش
»توســعه و ســرمایه گذاری«، »بهینه ســازی و بهــره وری« و 
ــازار جدیــد«، فعالیت هــای خــود را انجــام داد.  »محصــول و ب
ــا بیــان اینکــه ۳۸۳ روز اســت کــه هیئت مدیــره جدیــد  وی ب
ــت ۹۵  ــزود: از اردیبهش ــرده، اف ــاز ک ــود را آغ ــای خ فعالیت ه
تــا اردیبهشــت ۹۶ در قالــب ره نگاشــت، ۸۲ پــروژه شــامل ۲۳ 
ــه  ــدت ب ــدت و بلندم ــروژه میان م ــدت و ۵۹ پ ــروژه کوتاه م پ

اجــرا رســید. 
ــا  ــت هزینه ه ــزود: مدیری ــران اف ــرات ای ــل مخاب ــر عام مدی
ــکان  ــاوری، ام ــری فن ــی، رهب ــای کارای ــازی و ارتق یکپارچه س
ــاد  ــی و ایج ــای آت ــن درآمده ــد و تضمی ــات جدی ــه خدم ارائ
رشــد و درآمــد پایــدار، مهم تریــن ســرفصل های فعالیــت 

ــود.  ــال ۹۵ ب ــرکت در س ش
ــوری شــرکت  ــر ن ــا ظرفیت ســازی فیب ــان کــرد: ب ســرائیان بی
مخابــرات ایــران بــا نــام تجــاری »تانومــا« در رتبه بنــدی صــد 
شــرکت برتــر ایــران، رتبــه ۳ در باالتریــن ارزش افــزوده، رتبــه 
۴ در باالتریــن ارزش بــازار و رتبــه ۵ در بیشــترین ســودآوری را 

بــه دســت آورده ایــم. 
ــر  ــال فیب ــروژه اتص ــاح پ ــا افتت ــال ۱۳۹۶ ب ــت: در س وی گف
نــوری، ایــران وارد عصــر گیــگا در اینترنــت شــده اســت. ایســنا

رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان اعالم کرد:

نوبرانه ها ارزان تر می شود
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد:

ورود به عصر گیگا در ایران

حل مشکل صادرات فرش به آمریکادولت آزادراه اهواز ـ لردگان را تعیین تکلیف کرد

،،
اگــر می خواهیــم در دنیــای پررقابــت 
امــروزی، رونــق اقتصــادی، اجتماعی 
و زندگی بهتری داشته باشیم، الزم 

اســت بــه بهــره وری باالیی برســیم

۳۲ ۱۴۸  هواپیمای جدید ۲۸
وارد کشور می شود

ریال افزایش قیمت یورو درصد کاهش تولید وانت

نــاوگان  وارد  دیگــر  نــو  هواپیمــای   ۳۲ آینــده،  مــاه   ۲۰ در 
می شــود. کشــور  هوایــی 

بــر اســاس اعــام بانــک مرکــزی ۳۰ اردیبهشــت نــرخ هــر یورو 
ــال ارزش گــذاری  ــال افزایــش، ۳۶ هــزار و ۳۴۵ ری ــا ۱۴۸ ری ب

شــد.

ــن  ــه طــور میانگی ــت ب ــواع وان ــد ان فروردین مــاه امســال تولی
۲۸.۴ درصــد کاهــش یافــت.
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 اتحادیه طال  ربع سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران  ۲,۵۸۰,۰۰۰
سکه یک گرمی

 $ ۱,۲۵۶.۶
اونس جهانی طال 

ــور  ــر در ام ــاون وزی ــان، مع ــد مظاهری حام
مســکن و ســاختمان، درخصــوص وضعیــت 
ــن  ــاری و همچنی ــال ج ــکن در س ــازار مس ب
قیمــت آن گفــت: آمــار بانــک مرکــزی نشــان 
داد کــه در ۴ ســال گذشــته قیمــت مســکن 
ــازه  ــا در ب ــته؛ ام ــش داش ــد افزای ۱۰/۶ درص
زمانــی ســال های ۸۴ تــا ۹۲ قیمــت مســکن 
۶ برابــر شــده اســت؛ بــه طــور مثــال در ســال 

ــه  ــران ب ــر مســکن در ته ــر مت ۸۴ قیمــت ه
صــورت میانگیــن ۵۶۰ هــزار تومــان بــوده کــه 
ــون ۹۵۰  ــه ۳ میلی ــم ب ــن رق ــال ۹۲ ای در س

هــزار تومــان رســیده اســت. 
ــز  ــته نی ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
قیمــت مســکن ۵/۶ درصــد افزایــش داشــته 
ــر  ــک مت ــت ی ــون قیم ــت: اکن ــار داش اظه
واحــد مســکونی در تهــران بــه طــور میانگیــن 

ــه  ــت ک ــان اس ــزار توم ــون و ۳۷۰ ه ۴ میلی
نشــان می دهــد شــیب تنــد افزایــش قیمــت 
قیمــت  و  ســال های گذشــته کنتــرل  در 
ــش  ــورم افزای ــرخ ت ــا ن ــگام ب ــکن هم مس

ــت. ــته اس داش
 معــاون وزیــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
ــش  ــاری افزای ــال ج ــکن در س ــت مس قیم
خواهــد داشــت یــا خیــر گفــت: پیش بینــی 

می شــود کــه در ســال ۹۶ هــم، قیمــت 
ــت  ــورم حرک ــرخ ت ــه ن ــه ب ــا توج ــکن ب مس
ــت  ــش قیم ــاس افزای ــن اس ــر ای ــد و ب کن

ــت.  ــد داش ــی نخواه محسوس
مظاهریــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار مســکن 
ــازار ســفته گرایانه بــه ســمت  ایــران از یــک ب
یــک بــازار رونــق مصرفــی گرایــش دارد 
ســرمایه گذاران  و  فعــاالن  هــدف  افــزود: 

ــون ســفته بازی نیســت  بخــش مســکن اکن
ــاز  ــر آغ ــه در دو ســال اخی ــی ک ــا اقدامات و ب
شــده، بــازار بــه ســمت رونــق و رشــد مصرفی 
در حــال حرکــت اســت. وی در پایــان تاکیــد 
جــاری  ســال  در  مســکن  قیمــت  کــرد: 
افزایــش زیــادی نخواهــد داشــت و حداکثــر 
۵ تــا ۱۰ درصــد قیمت هــا تغییــر خواهــد 

ک ــرد. تابنــا ک

قیمت مسکن هیچ تغییری نخواهد کرد؟



هشتبهشت
ورود ۱۳۰ شهید تازه 
تفحص شده به کشور

ــتاد  ــن س ــت وجوی مفقودی ــه جس ــده کمیت  فرمان
کل نیروهــای مســلح  گفــت:  پیکــر پــاک ۱۳۰ 
ــراق  ــرداد از ع ــارم خ ــده چه ــازه تفحص ش ــهید ت ش

وارد کشــور می شــود. 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرزاده ب ــیدمحمد باق ــردار س س
مناطــق  عملیاتــی  در  ایــن شــهدا  پــاک  پیکــر 
ــراق  ــت ع ــهر کوی ــاره و ش ــره، االم ــتان های بص اس
گــروه  تفحص هــای  در  گذشــته  مــاه  یــک  در 
تفحــص پیــدا شــده، افــزود: ۱۸ نفــر از ایــن شــهدا 
از شــهدای غــواص عملیــات کربــای ۴ هســتند کــه 
ــدا      ــا دســت های بســته پی ــره ام الرصــاص ب در جزی
شــده اند. پیکــر پــاک ایــن شــهدا از آبــراه ارونــدرود 
ــاه وارد کشــور می شــود و در  ــارم خردادم در روز چه
ــدرود مــورد اســتقبال مــردم قدرشــناس  شــهر ارون
کمیتــه مفقودیــن ــرد.  ــرار می گی ــامی ق ــران اس ای

 نشست ادبی شعر 
با موضوع مقاومت

ــه  ــان ب ــری اســتان اصفه ــوزه هن ــات ح ــه ادبی خان
ــت  ــهر نشس ــازی خرمش ــالروز آزادس ــبت س مناس
ادبــی شــعر خــود را بــا موضــوع مقاومــت در خانــه 

ــرد. ــزار ک ــدان برگ هنرمن
ــاهزیدی و  ــاس ش ــور عب ــا حض ــت ب ــن نشس  ای
محمدحســین صفاریــان برگــزار شــد کــه در آن 
ــه شــعر و ادب و شــعرای  ــدان ب جمعــی از عاقه من

ــتند. ــور داش ــان حض ــوان اصفه ج

 افزایش ۱۰ مرکز دارالقرآن 
در اصفهان

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
ســال  در  دارالقــرآن  مرکــز   ۱۰ افزایــش  گفــت: 

گذشــته آمــار بســیار خوبــی اســت.

ــرآن  ــی ق ــوزش عموم ــت آم ــد در جه ــن بای  بنابرای
ــود. ــری برداشــته ش ــای بلندت گام ه

محمدحســن قائدیهــا در جلســه شــورای قــرآن 
ــی ایجــاد شــده  ــار کــرد: از اینکــه فرصــت خوب اظه
ــیم و از  ــته باش ــی داش ــگاه بیرون ــم ن ــه می توانی ک
توانمنــدی ســایر موسســات قرآنــی اســتفاده کنیــم 

ــی اســت.  ــدام بســیار مطلوب اق
ــوزه  ــان ح ــت کارشناس ــه هم ــروز ب ــبختانه ام خوش
قــرآن و عتــرت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان کارهــای بزرگــی در حــوزه قــرآت، عتــرت و 
ــف انجــام  ــوزان مقاطــع مختل ــرای دانش آم ــاز ب نم

شــده اســت.
وی ادامــه داد: یکــی از موضوعــات مهــم ایــن 
اســت کــه بایــد در جهــت آمــوزش عمومــی قــرآن 
گام هــای بلندتــری برداشــته شــود و ایــن کار را 

می تــوان از مقطــع ابتدایــی آغــاز کــرد.
همچنیــن طــرح قرآنــی ســبحان 2 کــه بــه منظــور 
آمــوزش معلمــان اجــرا می شــود، بایــد بــه صــورت 

جــدی پیگیــری شــود.

 ریحانةالنبی)س(
مؤسسه ای همچنان تعطیل 

ریحانةالنبــی)س(  قــرآن  خانــه   - فوالدشــهر 
فوالدشــهر نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه 
 بــه  دلیــل نبــود مــکان مناســب تعطیــل شــده 

است.
قــــرآن  انصــــاری زاده، مدیــر خانـــه  منیــــژه 
ایــن  بیــان  بــا  فوالدشــهر،  ریحانةالنبــی)س( 
مطلــب گفــت: خانــه قــرآن ریحانةالنبــی)س( قبــل 
از کســب مجــوز رســمی در ســال ۱۳۸۶ بــا موافقــت 
امــام جمعــه فوالدشــهر در دفتــر ســتاد نمــاز جمعــه 
واحــد خواهــران فعالیت هــای قرآنــی را آغــاز کــرد.

در  فعالیــت  ســال ها  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
رشــته های احــکام، ســیره انبیــا، شــرح ادعیــه 
ــوی  ــمی از  س ــوز رس ــب مج ــا کس ــح و ...، ب مفاتی
ایــن   ،۱۳۹۰ ســال  در  اســامی  تبلیغــات  اداره 
ــه  ــق ب ــل و موف ــرآن تبدی ــه ق ــک خان ــه ی ــز ب مرک
برگــزاری دوره هــای بســیاری شــد کــه در آن زمــان 
مشــغول مربــی   ۶ و  قرآن آمــوز   ۵۰ از   بیــش 

 بودند.انصــاری زاده بیــان کــرد: پــس از تغییــر امــام 
ــن  ــرک ای ــه ت ــور ب ــفانه مجب ــهر، متأس ــه ش جمع
ــوزان  ــرای قرآن آم ــزی ب ــدیم و برنامه ری ــکان ش م
ــه داد: مراجعــات  ــا مشــکل همــراه شــد.وی ادام ب
زیــادی بــه اداره تبلیغــات، اتحادیــه مؤسســات 
دیگــر  و  لنجــان  شهرســتان  مردمــی  قرآنــی 
ــی  ــه  جای ــفانه راه ب ــا متاس ــتیم؛ ام ــا داش مکان ه
نبــرد و همچنــان کاس هــای ایــن موسســه تعطیــل 

ــت.  اس

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

اعضــای شــورای شــهر شــهرضا در جلســه بررســی 
ــرای  ــهرضا اج ــاب ش ــروژه فاض ــرای پ ــرح اج ط
و  توســط شــهرداری  فاضــاب شــهرضا  پــروژه 
ــتند و آن را  ــه رأی گذاش ــره ۳ را ب ــتفاده از تبص اس
تصویــب کردنــد. رئیــس شــورای شــهر شــهرضا بــا 
ــهرضا  ــاب ش ــروژه فاض ــم پ ــه امیدواری ــان اینک بی
ــفانه  ــت: متأس ــد، گف ــرانجام برس ــه س ــه زودی ب ب
ــا  ــال تنه ــول ۳۰ س ــهرضا در ط ــاب ش ــروژه فاض پ
ــا بودجــه قطره چکانــی  ۳۰ درصــد رشــد داشــته و ب
دولــت کــه بــه ایــن طــرح اختصــاص داده شــده تــا 
ــم  ــرداری از آن خواهی ۷۰ ســال دیگــر شــاهد بهره ب

ــود. ب
 حضور بخش خصوصی در طرح فاضالب 

شهرضا
محســن گابــی بــا بیــان اینکــه یکــی از روش هــای 
معمــول اجــرای پــروژه فاضــاب در شــهرهای ایــران 
ــتفاده از  ــا اس ــه ای ی ــط آب منطق ــرای آن توس اج
ــا  ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــی اس ــک دارای ــه تمل بودج
توجــه بــه اینکــه بودجــه مــاده ۱۸۰ در 2 ســال 
ــک  ــه تمل ــرد و بودج ــدا نک ــص پی ــته تخصی گذش

دارایــی نیــز تنهــا ۶ میلیــارد تومــان بــرای کل 
شــهرضا در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه البته بخشــی 
از آن هــم تخصیــص پیــدا نکــرد، لــذا گفت وگوهایــی 
ــه  ــرکت های منطق ــی و ش ــای خصوص ــا بخش ه ب
انجــام شــد، تــا طــرح اجــرای فاضــاب در شــهرضا 

ــه ســرانجام برســد. ب
ــا اســتفاده از بودجــه تملــک  ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
دارایــی اگــر تــورم را هــم در نظــر نگیریــم دســت کم 
ــه  ــهرضا ب ــاب ش ــا فاض ــت ت ــاز اس ــال نی ۴۰ س
ــت  ــه  دول ــی اســت ک ــن در حال ــام برســد و ای اتم
هــم بودجــه ای بــه مــا نمی دهــد افــزود: متاســفانه  
منطقــه جــرم افشــار و اطــراف آن از بــوی ایــن 
پســاب در عــذاب هســتند          و اکنــون حدود ۳۵ 
لیتــر از ایــن آب بــه صنعــت اختصــاص پیــدا کــرده 
ــن  ــا ای ــنهاد م ــه پیش ــان اینک ــا بی ــت.گابی ب اس
اســت کــه بنــد تبصــره ۳ انجــام  شــود، گفــت: در 
دولــت دوازدهــم بالــغ بــر۱۰ مــاه زمــان نیــاز اســت 
ــری  ــروژه فاضــاب شــهرضا تصمیم گی ــاره پ ــا درب ت
ــه  ــر چ ــر ه ــه اگ ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ش
ــه  ــه تخلی ــی شــود، هزین ــروژه اجرای ــن پ ــر ای زودت
ــل  ــی حاص ــکات اجتماع ــوار و مش ــای خان چاه ه
ــه حداقــل می رســد. وی ادامــه  ــود فاضــاب ب از نب

 داد: اگــر میــزان لیتــر بــر ثانیــه فاضــاب شــهرضا را 
2 میلیــارد لیتــر در نظــر بگیریــم، حــدود ۶۰۰ میلیارد 
تومــان هزینــه فــروش آن خواهــد بــود و ایــن 
مســئله بــه معنــی صرفــه اقتصــادی بــرای شــهرضا 

و مــردم اســت.

 افزایش سهم شهرداری از پساب 
فاضالب  

شــهردار شــهرضا نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود چاه هــای 
جذبــی در ایــن شــهر موجــب فرســودگی زودهنــگام 

خیابان هــا و کوچه هــای شــهر می شــود، گفــت: 
شــهرداری بــه علــت وجــود وام هــای ســنگین قــادر 
نیســت پــروژه فاضــاب شــهرضا را بــر عهــده بگیــرد.  
رحیــم جافــری بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد 
اســتفاده  و  شــهرضا  اطــراف  در  ســبز  کمربنــد 
از پســاب فاضــاب بــرای محقــق کــردن ایــن 
بــودن  بادخیــز  بــه  توجــه  بــا  گفــت:   طــرح 
ــن  ــه ای ــاز ب ــن شهرســتان نی ــی در ای ــاط بیابان و نق
فضــای ســبز در اطــراف شــهر وجــود دارد کــه در این 
ــاب  ــاب فاض ــهرداری از پس ــهم ش ــد س ــه بای زمین

افزایــش یابــد. 
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد از اینکــه بخشــی از 
پرداخــت بــر عهــده مــردم اســت، هــراس داشــت، 
از طریــق  نیــز  گفــت: مــردم در حــال حاضــر 
ــه را پرداخــت  ــن هزین ــه چاه هــای خانگــی ای تخلی
ــا  ــای آن ه ــم هزینه ه ــرح ه ــن ط ــه ای ــد ک می کنن
ــای  ــاد هزینه ه ــرده و از ایج ــم ک ــدت ک را در بلندم

بعــدی جلوگیــری می کنــد. 
 اجرای تبصره ۳ برای پروژه فاضالب 

شهرضا
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــده مــردم شــهرضا نی  نماین

مطالعــات کلــی ایــن پــروژه انجــام شــده و بــرآورد 
مــا بــرای اتمــام ایــن پــروژه در ســال گذشــته، ۱۳۵ 
ــا  ــود، اظهــار داشــت: مذاکراتــی ب میلیــارد تومــان ب
ــرارداد  ــد ق ــرای عق ــن ب ــوالد و ذوب آه ــع ف مجتم
ــی  ــکات آب ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــده  ک ــام ش انج
لغــو  مذاکــرات  ایــن  شهرســتان  در   موجــود 

شد.
محمــودی بــا بیــان اینکــه بررســی هایی بــرای 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی انجــام شــده 
ــع شهرســتان  ــت: در حــال حاضــر صنای اســت، گف
معــدن  و  وزارت صنعــت  بــا  تفاهم نامــه   طبــق 
و آب منطقــه ای، پســاب را بــا قیمــت کمتــری 

می کننــد.   دریافــت 
بهتریــن  را  تبصــره ۳  مــردم شــهرضا  نماینــده 
ــت  ــهرضا دانس ــاب ش ــروژه فاض ــرای پ ــت ب  حال
و عنــوان کــرد: ۳۴ میلیــارد از۱۳۴ میلیــارد تومــان، 
مربــوط بــه تصفیه خانــه شهرســتان اســت کــه 
خواهــد  دولــت  عهــده  بــر  آن  بودجــه  تامیــن 
ــز  ــاله تجهی ــد س ــه چن ــه پروس ــه ب ــا توج ــود و ب ب
تصفیه خانــه مشــکلی از نظــر تامیــن بودجــه وجــود 

ــت. ــد داش نخواه

با رأی اعضای شورای شهر

 اجرای تبصره ۳ برای پروژه 
فاضالب شهرضا

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیگروه اصفهان

ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ــس ح رئی
وجــود تعامل هــای مؤثــر در میــان ســازمان های فرهنگــی شــهر 
ــی در  ــن بخش ــای بی ــل و همکاری ه ــه تعام ــت: ب ــان گف اصفه

ــرده ام. ــتقبال ک ــه از آن اس ــدم و همیش ــی معتق ــور فرهنگ ام
مهــدی احمدی فــر در نشســت مشــترک حــوزه هنــری و معاونت 
فرهنگــی شــهرداری اصفهــان، بــا اشــاره بــه اهمیــت بخش هــای 
فرهنگــی به ویــژه در حــوزه هنــری گفــت: پایــه و اســاس حــوزه 
ــی و  ــه رشــته های فرهنگ ــی آن اســت ک ــری بخــش فرهنگ هن
ــس،  ــر، عک ــیقی، تئات ــمی، موس ــای تجس ــد هنره ــری مانن هن
گرافیــک، خوشنویســی، ادبیــات، و... را  شــامل می شــود. وی بــا 
اشــاره بــه لــزوم تعامــل میــان دســتگاه های فرهنگــی کان شــهر 

اصفهــان افــزود: تاکنــون تعامــات خوبــی بــا شــهرداری اصفهــان 
ــز  ــی از مراک ــه یک ــان ک ــی اصفه ــز اصفهان شناس ــژه مرک و به وی
ــت و ارزشــی اســت، داشــته ایم  ــرد مثب ــا رویک ــال  علمــی ب  فع
و اگــر فعالیت هــای ایــن دو دســتگاه بــا تعامــات بیشــتر 
ــی  ــای علم ــرد، خروجی ه ــام گی ــان انج ــاط اصفه ــایر نق  در س
ــنامه  ــه دانش ــژه در ارائ ــد؛ به وی ــد ش ــل خواه ــری حاص و غنی ت

اصفهــان.
ــری  ــای هن ــه فضاه ــی ب ــار دسترس ــا انتش ــگاه م ــزود: ن  وی اف
و امکانــات هنــری در ســایر نقــاط شــهر اصفهــان اســت و در ایــن 
خصــوص همــکاری فرهنگســراها و قابلیــت در اختیــار گذاشــتن 
آنــان  فضاهــای آموزشــی و گالری هــا و پاتوهــا از ســوی 
می توانــد منجــر بــه حمایــت هنــر نمایــش، هنرهــای تجســمی 

ــردم شــود.  ــوزش م و آم

مدیــر پــروژه شــهرک ســامت گفــت: پــروژه شــهرک ســامت 
ــال  ــه در ح ــوری ک ــه ط ــته؛ ب ــی داش ــب توجه ــرفت جال پیش

ــت. ــرداری اس ــاده بهره ب ــاز اول آن آم ــر ف حاض
رضــا هیبتــی اظهــار کــرد: پــروژه شــهرک ســامت در چنــد فــاز 
اجرایــی می شــود کــه فــاز اول آن مربــوط بــه کلینیک هــا، فــاز 
دوم پارکلینیک هــا، فــاز ســوم پارکینــگ دو طبقــه و فــاز۴ و ۵ 

شــامل مجموعــه بیمارســتان و هتــل مجموعــه اســت.
ــل  ــامت تکمی ــهرک س ــاز اول ش ــه ف ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــاه  ــاز دوم آن ۶ م ــت: ف ــرداری اســت، گف ــاده بهره ب شــده و آم
ــد  ــز صددرص ــروژه نی ــوم پ ــاز س ــود و ف ــاح می ش ــده افتت آین

ــی شــده اســت.  اجرای
مدیــر پــروژه شــهرک ســامت بــا بیــان اینکــه عملیــات اجرایــی 
ــی ۴2  ــازه زمان ــک ب ــاز و در ی ــه زودی آغ ــز ب ــای۴ و ۵ نی فازه

ماهــه آمــاده بهره بــرداری خواهــد بــود، ادامــه داد: مــا درصــدد 
هســتیم بیمارســتانی مــدرن و مطابــق بــا آخرین اســتانداردهای 
ــد الگویــی  ــا بتوان جهانــی در شــهرک ســامت احــداث کنیــم ت

ــرای ســایر ســرمایه گذاران در ایــن بخــش باشــد. ب
وی یــادآور شــد: ســاخت هتــل شــهرک ســامت نیــز در  
ــن  راســتای بخــش گردشــگری ســامت ســاخته می شــود. ای
ــه عنــوان یــک علــم در دنیــا  مــدل از خدمــات و کســب و کار ب

مطــرح اســت کــه می تــوان آن را بومی ســازی کــرد.
ــزاری  ــت نرم اف ــاختمان، مدیری ــازه و س ــدا از س ــزود: ج  وی اف
و فکــری اداره ایــن مراکــز بســیار مهم تــر از بخش ســخت افزاری 
اســت کــه می توانــد افتخــاری بــرای جامعــه و نتیجــه آن 
 افزایــش ســطح بهداشــت و خدمــات فــردی و اجتماعــی 

باشد. ایمنا

M.Zaghian@eskimia.ir
محمد زاغیانگروه اصفهان

 
ــت:  ــس گف ــدگل در مجل ــان و آران و بی ــردم کاش ــده م نماین
اســتفاده از ظرفیــت مردمــی در وقــف، عنصــر گمشــده ای در 
ــت  ــن موضــوع در عرصــه مدیری ــه درک ای ــت اســت ک مدیری

کشــور بســیار راهگشاســت.
 ســید  جــواد ســاداتی نژاد افــزود: ایجــاد ظرفیــت بــرای حضــور 
و مشــارکت مــردم در امــور جــاری، یکــی از حلقه هــای گمشــده 
در مدیریــت کشــور اســت کــه اگــر ایــن ظرفیــت بــه درســتی 
شناســایی و اســتفاده شــود، بســیاری از مســائل و مباحــث در 
همــه امــور فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، بهداشــت و درمان 

و آموزشــی مرتفــع می شــود.
نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس ادامــه داد: 

ایــن امــر نیازمنــد آن اســت کــه بسترســازی مناســب در جهــت 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــه و اس ــور خیری ــه ام ــردم ب ــذب م ج
ــام  ــه انج ــف جامع ــور مختل ــارکت در ام ــرای مش ــی ب مردم
شــود؛ همچنیــن بایــد اطاع رســانی دقیقــی در راســتای آشــنا 
ــون  ــی همچ ــای نهادهای ــا کارکرده ــردم ب ــران و م ــردن خی ک
وقــف در جهــت حــل مســائل و معضــات اجتماعــی توســط 

ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه انجــام گیــرد.
 وی افــزود: ثــروت زیــادی در اوقــاف نهفتــه اســت. اســتفاده 
از ایــن ثــروت، نیازمنــد نگاهــی متفــاوت و بــه روز بــه ایــن نهاد 
ــی متناســب  ــا ایجــاد وقف های ــوان ب اجتماعــی اســت و می ت
بــا نیازهــای روز جامعــه، مســائل و معضــات موجــود در 
ــتفاده از  ــد اس ــوع نیازمن ــن موض ــه ای ــرد ک ــل ک ــه را ح جامع

ــره در ایــن راستاســت. مشــاوران خب

ــوزش  کارشــناس مســئول تشــخیص و پیشــگیری آم
و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: ســنجش ســامت 
۸۰ هــزار نوآمــوز اســتان اصفهــان در ۵۳ پایــگاه اصلــی 
ــی در  ــگاه تخصص ــی و 2 پای ــق و نواح ــام مناط در تم

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــه دوم خردادم ــتان از نیم اس
مــژگان رســولیان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ســنجش 
نوآمــوزان  بــه منظــور ســنجش ســامت  ســامت 
بــدو ورود بــه دبســتان بــر پایــه برنامه ریزی هــا در 
ــود  ــرا می ش ــتان اج ــف اس ــق مختل ــای مناط پایگاه ه
افــزود: در ایــن طــرح دانش آمــوزان در زمینه هــای 
بینایــی، شــنوایی، قــد و وزن، دهــان و دنــدان، آمادگــی 
تحصیلــی، اختــال رفتــاری، گفتــاری و اوتیســم مــورد 

ــد. ــرار می گیرن ــنجش ق س

وی بــا اشــاره بــه پایگاه هــای ســنجش ســامت 
نوآمــوزان در اســتان اصفهــان افــزود: در طــرح ســنجش 
ــد  ــه متول ــوند ک ــنجش می ش ــی س ــامت نوآموزان س
نیمــه دوم ســال ۸۹ و نیمــه نخســت ســال ۹۰ هســتند.

ــده  ــودک پرون ــر ک ــرای ه ــرد: ب ــح ک ــولیان تصری رس
ــده  ــن پرون ــود ای ــه وج ــود ک ــکیل می ش ــامت تش س
بــرای نام نویســی در پایــه اول ابتدایــی الزامــی اســت. 
مــوارد بهداشــتی کــودکان هــم از طریــق خانه هــای 
ــه صــورت الکترونیکــی  بهداشــت و ســامانه ســامت ب
ــوز از  ــام دانش آم ــرای ثبت ن ــر ب ــود و مدی ــت می ش ثب
طریــق ســامانه الکترونیــک می توانــد نتیجــه معاینــات 
و آمادگــی تحصیلــی دانش آمــوز را رؤیــت و بــرای 

ــد. ــدام کن ــام اق ثبت ن

رئیس حوزه هنری استان اصفهان:

در امور فرهنگی به تعامل بین بخشی سازمان ها معتقدم
نماینده مردم کاشان در مجلس عنوان کرد:

 نیاز به بسترسازی مناسب برای جذب مردم به امور خیریه

مدیر پروژه شهرک سالمت:

فاز اول پروژه شهرک سالمت آماده بهره برداری است
از نیمه دوم خردادماه سال جاری

سنجش سالمت ۸۰ هزار نوآموز استان اصفهان

،،
گالبــی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد مــا 
ایــن اســت کــه بند تبصــره ۳ انجام  
شــود، گفــت: در دولــت دوازدهــم 
بالــغ بــر۱۰ مــاه زمــان نیــاز اســت 
تــا دربــاره پــروژه فاضــالب شــهرضا 

تصمیم گیــری شــود

اصفهان، شهرکبوترخانه ها 
ــود  ــردآوری ک ــرای گ ــته ب ــا در گذش ــا کفترخانه  ه ــا ی کبوترخانه ه
ــاخته  ــاورزی س ــارف کش ــرای مص ــدگان ب ــر پرن ــا و دیگ کبوتره
ــران  ــت ای ــان پایتخ ــه اصفه ــه ک ــت. در دوره صفوی ــده  اس می  ش
ــن اســتان ســاخته شــده   ــه در ای ــوده، حــدود ۴ هــزار کبوترخان ب
اســت. در شــهرضا نیــز حــدود ۱۰ کبوترخانــه وجــود داشــته؛ ولــی 

ــده اســت. ــی نمان ــه ای در شــهر باق ــون دیگــر کبوترخان اکن
 در شــهر منظریــه کــه در نزدیکــی شــهرضا قــرار دارد، ۱2 کبوترخانــه 
ــا ۴۰  ــه حــدود ۳۰ ت ــده  کــه تعــداد آن هــا در گذشــته ب باقــی مان
اثــر می رســیده اســت. همچنیــن از مجمــوع ۳۰ کبوترخانــه 
شهرســتان شــهرضا، تنهــا ســه کبوترخانــه در فهرســت آثــار ملــی 

ــده اند. ــت ش ثب
کبوترخانه هــای کوچــک و  بــزرگ ایــران بــه حســب انــدازه میــان 
ــاخت  ــد. س ــای می دهن ــود ج ــر را در خ ــزار کبوت ــا ۴۰ ه ــزار ت ه
ــوده   چنیــن بناهایــی در اصفهــان و یــزد و پیرامــون آن معمــول ب
اســت. شــاردن، جهانگــرد فرانســوی کــه در روزگار صفــوی از ایــران 
ــران کشــوری  ــاور مــن ای ــه ب ــدن کــرده اســت، می نویســد: »ب دی

اســت کــه بهتریــن کبوترخانه  هــای جهــان در آنجــا ســاخته 
ــر  ــار بزرگ ت ــش ب ــزرگ، ش ــای ب ــن کبوترخانه  ه ــود… ای می  ش
از بزرگ تریــن پرورشــگاه های پرنــدگان ماســت. در پیرامــون 

ــمرده اند.« ــه ش ــزار کبوترخان ــش از ۳ ه ــان بی اصفه
مهم تریــن کبوترخانه هــای اصفهــان کبوترخانه هــای روســتای 
کبوترخانه هــای  مرتفع تریــن  از  کــه  شهرضاســت  اســفه 
ــد؛  ــه شــمار می آی ــان ب ساخته شــده در باغ هــای شــهرضا و اصفه
بــه گونــه ای کــه هنــگام عبــور از جــاده اصفهــان - شــهرضا دیــده 
می شــوند. ایــن کبوترخانه هــای زیبــا در حــال از بیــن رفتــن 
هســتند. دو کبوترخانــه اســفه ســاالر کــه در بافــت قدیــم محلــه 
اســفه ســاالر شــهر منظریــه واقــع شــده اند و قدمــت آن مربــوط 
بــه دوره قاجــار اســت، نقــش دو بــرج دیده بانــی را هــم بــر دوش 
داشــته اند و بــه گفتــه مرحــوم حســینعلی ســلیمانی راهــی پنهــان 
بیــن ایــن دو کبوترخانــه وجــود داشــته اســت. ایــن دو بــرج کبوتر 

ــت رســیده اند. ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــف آث در ردی
ــزی  ــت مرک ــه در باف ــن کبوترخان ــاد، ای ــه عمروآب ــرج کبوترخان ب
ــوان  ــه عن ــواردی از آن ب ــرار دارد و در م ــاد ق ــم عمروآب ــه قدی قلع

مــکان دفاعــی اســتفاده می کرده انــد. 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ــن  ــای وط ــا کیمی ــو ب ــگان در گفت وگ گلپای
بــا اشــاره بــه احــداث ســاختمان چنــد 
ــت:  ــگان گف ــر در گلپای ــال احم ــوره ه منظ
ایــن ســاختمان بــه عنــوان جامع تریــن 
اســتان  غــرب  در  توانبخشــی  مرکــز 
ــه  ــگان ب ــردم گلپای ــر م ــاوه ب ــان، ع اصفه
ــه  شهرســتان های اطــراف نیــز خدمــات ارائ

می دهــد.
 جامع ترین مرکز توانبخشی

ــه   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــا کریمی حمیدرض

احمــر  سیاســت کلــی جمعیــت هــال 
ــودکان  ــژه ک ــه اقشــار به وی ــه هم ــوزش ب آم
ــزود:  ــت، اف ــوع اس ــه همن ــک ب ــرای کم ب
ایــن ســاختمان بــه عنــوان جامع تریــن 
اســتان  غــرب  در  توانبخشــی  مرکــز 
ــه  ــگان ب ــردم گلپای ــر م ــاوه ب ــان، ع اصفه
ــه  شهرســتان های اطــراف نیــز خدمــات ارائ

می دهــد.
وی افــزود: ســاختمان مرکــز جامع توانبخشــی 
گلپایــگان بــا زیربنــای ۵ هــزار متــر مربع در 
پنــج طبقــه و بــا یــک پارکینــگ، بــا وجــود 
ــه روی ســاختمان هــال  ــار روب ــود اعتب کمب

احمــر فعلــی در حــال احــداث اســت.

 مهم ترین قطب خدمت به مردم
کریمیــان بــا بیــان اینکــه بخــش کاردرمانــی 
پــروژه  ایــن  اول  فــاز  در  و گفتاردرمانــی 
ــرداری رســیده  ــه بهره ب ــدازی شــده و ب راه ان
ادامــه داد: هــال احمــر گلپایــگان در آینــده 

ــوارد پیش بینی شــده یکــی  ــه م ــا توجــه ب ب
بــه  خدمــت  قطب هــای  مهم تریــن  از 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــردم شهرس م
ــه تعــداد اعضــای ایــن  وی اشــاره ای نیــز ب
نفــر  یک هــزار  و گفــت:  ســازمان کــرد 
ــاخه  ــر در ش ــب، ۸۵۰ نف ــوان داوطل ــه عن ب
عضــو جمعیــت  امدادگــر   ۱۰۰ و  جوانــان 
هــال احمــر گلپایــگان هســتند و تیم هــای 
ــای  ــاده ای، تیم ه ــوردی و ج ــیاب، کوهن س
هــال  در  شــده  ســازمان دهی  امــدادی 

ــتند. ــتان هس ــن شهرس ــر ای احم
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه فعالیــت کاروان 
ســامت کــه بــا همــکاری شــبکه بهداشــت 

و درمــان بــا اعــزام بــه روســتاهای محــروم 
بــه  دارو  تأمیــن  زمینــه  در  شهرســتان 
نیازمنــدان صــورت گرفتــه، بیــان داشــت: در 
ــر  ــز لوازم التحری ــر« نی ــان مه ــرح »ارمغ ط
دانش آمــوزان  از  تعــدادی  بیــن  رایــگان 

ــت. ــده اس ــع ش ــد توزی نیازمن
ــوان  ــا عن ــادم ب ــرح خ ــزود: ط ــان اف کریمی
خانــواده آمــاده در برابــر مخاطــرات بــه 
صــورت پایلــوت در چنــد شهرســتان اســتان 
زمینــه  ایجــاد  و  آگاه ســازی  هــدف  بــا 
ــوادث  ــرات و ح ــگام مخاط ــی در هن آمادگ
طبیعــی بــه عنــوان یکــی از ضروریــات 

جامعــه در حــال برگــزاری اســت.

#جاذبه_ها
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اهدای اعضای کودک 6 ساله 
برخواری به ۳ بیمار نیازمند

گــز و برخــوار - بــا اقــدام خداپســندانه خانــواده »محمدحســن 
یشــمی« اعضــای ایــن کــودک ۶ ســاله ســاکن شــهر گــز    

و برخــوار بــه ۳ بیمــار نیازمنــد عضــو اهــدا شــد.
محمدحســن یشــمی ۶ ســاله ســاکن شــهر گــز و برخــوار 
کــه بــر اثــر ســقوط از ارتفــاع و ضربــه مغــزی دچــار مــرگ 
مغــزی شــده بــود، در مرکــز آموزشــی، پژوهشــی و درمانی 

آیــت هللا کاشــانی اصفهــان  بســتری شــد.
پیونــد  درخصــوص  انجام شــده  صحبت هــای  طــی   
اعضــای بــدن ایــن کــودک بــه بیمــاران نیازمنــد بــا 
 رضایــت خانــواده، محمدحســن یشــمی از مرکــز آموزشــی 
پژوهشــی و درمانــی آیــت هللا کاشــانی اصفهــان  بــه مرکــز 
شــد  منتقــل  اصفهــان  الزهــرا)س(   آموزشــی درمانی 
و پــس از انجــام مراحــل مربــوط بــه تأییــد مــرگ مغــزی 
تحــت عمــل جراحــی برداشــت اعضــا قــرار گرفــت و عمــر 
دوبــاره ای بــه ۳ بیمــار نیازمنــد پیونــد عضو بخشــیده شــد.

 سرقت ۱۵۰ میلیون ریال طال 
در شاهین شهر

 شاهین شــهر - فرمانــده انتظامــی شهرســتان شاهین شــهر 
از دســتگیری یــک ســارق منــزل کــه بیــش از ۱۵۰ میلیــون 
ــر داد و گفــت: در پــی  ــود، خب ــال طــا ســرقت کــرده ب ری
وقــوع یــک مــورد ســرقت از منزلــی در شاهین شــهر 
بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران 

پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
ــاری« افــزود: بافاصــه تیمــی  ــی مخت  ســرهنگ »رجبعل
از مامــوران مجــرب تشــکیل شــد کــه وارد عمــل و موفــق 
شــدند ســارق را شناســایی و دســتگیر کننــد. ایــن ســارق 
ــال  ــون ری ــه ســرقت ۱۵۰ میلی ــس ب ــای پلی در بازجویی ه

طــا از منــزل شــاکی اعتــراف کــرد.

 زایمان طبیعی زن روستایی 
در یکی از خیابان های فریدونشهر 

ــه  ــی ک ــتایی در حال ــاردار روس ــک زن ب ــهر - ی فریدونش
بــرای زایمــان پیــاده در حــال رفتــن بــه ســمت بیمارســتان 
ــد خــود را  ــود، در یکــی از خیابان هــای فریدونشــهر فرزن ب

بــه دنیــا آورد.
روســتای  اهــل  میانســال  زن  یــک  اردیبهشــت   ۳۱
بهرام آبــاد در حالــی کــه مطلــع شــده بــود زمــان زایمانــش 
فرارســیده، در حــال رفتــن بــه ســمت بیمارســتان حضــرت 
ــان زایمــان کــرد. رســول اکــرم)ص( فریدونشــهر در خیاب
ــتا  ــن روس ــاعته ای ــد س ــه چن ــوس فاصل ــا مینی ب وی ب
ــه  ــرد و پــس از رســیدن ب ــز شهرســتان را طــی ک ــا مرک ت
ــه  ــه در راه ب ــود ک ــازم بیمارســتان ب ــاده ع فریدونشــهر، پی
علــت خســتگی و فشــار در گوشــه پیــاده رو جلو شــهرداری 
فریدونشــهر نشســته و متوجــه شــده بــود زمــان زایمانــش 

اســت.
ایــن زن وقتــی کســی را بــرای کمــک نیافتــه بــود، پشــت 
ــا آورده  ــه دنی ــود را ب ــد خ ــه و فرزن ــهرداری رفت ــوار ش دی
بــود کــه در همــان حــال یــک رهگــذر خانــم نیــز رســیده 
 و بــه وی کمــک کــرده و بــا اورژانــس ۱۱۵ تمــاس گرفتــه 

بود.

۱۰ کشته و مجروح بر اثر حادثه 
رانندگی در محور شهرضا-مبارکه 

ــس شــهرضا  ــای اورژان ــز فوریت ه ــس مرک شــهرضا - رئی
ــت ماه  ــاعت ۱۹، ۳۰ اردیبهش ــدود س ــفانه ح ــت: متاس گف
ــا خــودرو  شــاهد تصــادف یــک دســتگاه خــودرو پرایــد ب
مــزدا در محــور شــهرضا بــه مبارکــه بودیــم کــه ۳ نفــر در 

اثــر ایــن حادثــه فــوت کردنــد.

حبیــب هللا صادقــی افــزود: در ایــن حادثــه شــاهد تصــادف 
ــزدا در محــور  ــا خــودرو م ــد ب ــک دســتگاه خــودرو پرای ی

شــهرضا بــه مبارکــه بودیــم.
وی محــل دقیــق ایــن حادثــه را کیلومتــر ۸ جــاده شــهرضا 
- مبارکــه بیــان کــرد و گفــت: محــل ایــن حادثــه بــه طــور 

تقریبــی مقابــل روســتای الریچــه اســت.
ــاره  ــه اش ــن حادث ــن ای ــمار مصدومی ــه ش ــه ب وی در ادام
کــرد و افــزود: ۳ نفــر از هموطنانمــان در ایــن حادثــه کــه 
شــامل یــک کــودک 2 ســاله، یــک زن حــدود ۳۰ ســاله 
و یــک مــرد حــدود ۴۰ ســاله بودنــد، فــوت کردنــد. ایــن 
حادثــه ۷ مصــدوم نیــز داشــته کــه متاســفانه وضعیــت ۴ 

نفــر از آن هــا وخیــم اســت.

6 کشته در حوادث رانندگی 
جاده های استان اصفهان

 اصفهــان - معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهــان گفــت: در حــوادث رانندگــی محورهــای مواصاتــی 

اصفهــان ۶ نفــر کشــته و ۶ نفــر مجــروح شــدند.
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی اظهــار داشــت: ۳۰ اردیبهشــت 
ــر برخــورد یــک دســتگاه خــودروی وانت مــزدا  ــر اث مــاه ب
بــا یــک دســتگاه ســواری پرایــد در محــور اصفهــان 
- شــیراز ۳ سرنشــین پرایــد در دم جــان باختنــد و ۴ 
ــه شــدت مجــروح شــدند. علــت ایــن  سرنشــین مــزدا ب

ــود. ــزدا ب ــت م ــه چــپ خــودروی وان ــه انحــراف ب حادث
ــر  ــه در آزادراه امیرکبی ــر ک ــه ای دیگ ــزود: در حادث وی اف
ــدای  ــک دســتگاه ســواری هیون ــاد ی ــاق افت ــان اتف اصفه
ــا یــک کامیونــت فوتــون  ــو ب ــه جل ــه علــت بی توجهــی ب ب
ــه رانندگــی نیــز ۳ سرنشــین  برخــورد کــرد. در ایــن حادث
هیونــدای جــان خــود را از دســت دادنــد و راننــده کامیونــت 
ــت  ــدگان خواس ــی از رانن ــرهنگ کریم ــد. س ــروح ش مج
ــاهد  ــا ش ــد ت ــی کنن ــه رانندگ ــاز و مطمئن ــرعت مج ــا س ب
اســتان در  جــاده ای  تلــخ  حــوادث  این گونــه   وقــوع 

 نباشیم.

رئیس جمعیت هالل احمر گلپایگان خبر داد:

احداث  جامع ترین مرکز توانبخشی غرب استان اصفهان در گلپایگان 

عکس: مهر
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رخداد
قتل ۲ نفر در هفت تپه 

اهــواز ـ جانشــین فرماندهــی انتظامــی خوزســتان از 
ــزه شــخصی  ــا انگی ــه ب ــل دو کارگــر در هفــت تپ قت

ــر داد. خب
ــرد: در  ــار ک ــی اظه ــد صالح ــید محم ــرهنگ س س
یــک نــزاع شــخصی در هفــت تپــه شــوش دو کارگــر 

بــه قتــل رســیدند.
وی افــزود: در روز شــنبه راکبــان یــک دســتگاه 
موتورســیکلت در مقابــل شــرکت هفــت تپــه شــوش 
بــه دو نفــر کارگــر در اطــراف ایــن شــرکت تیراندازی 
کردنــد. مهاجمــان پــس از بــه  قتــل رســاندن آن دو 

نفــر متــواری شــدند.
ســرهنگ صالحــی دربــاره علــت قتــل گفــت: 
اختــاف شــخصی از قبــل بــوده و قاتــان شناســایی 
ــه  ــا ادام ــتگیری آن ه ــرای دس ــاش ب ــدند و ت  ش

دارد.

 جوانی ۲0 ساله در محدوده 
سد زهک سیستان غرق شد

زاهــدان - مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر 
ــاله  ــی 20 س ــت: جوان ــتان گف ــتان و بلوچس سیس
اردیبهشــت در محــدوده ســد زهــک  عصــر 30 
ــه دلیــل  سیســتان واقــع در شــمال ایــن اســتان ب

ــد. ــرق ش ــنا غ ــن ش ــه ف ــودن ب ــنا نب آش
رســول راشــکی اظهــار داشــت: ایــن حادثــه ســاعت 
15 بــه جمعیــت هــال احمــر اطــاع داده شــد کــه 
ــم غواصــی و  ــدادی شــامل تی ــم ام ــه 2 تی بافاصل
نیروهــای امــداد و نجــات زهــک بــه محــل حادثــه 

اعــزام شــدند.
ــه اینکــه ایــن اتفــاق در  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
ــز  ــق آب نی ــوع رخ داده و عم ــنا ممن ــدوده ش مح
ــرای  ــز ب ــدادی دیگــر نی ــم ام ــک تی ــاد اســت، ی زی
یافتــن ایــن جــوان از زابــل بــه محــل حادثــه اعــزام 

شــده اســت.
بیشــتر افــرادی کــه در ایــن رودخانه هــا غــرق 
ــری  ــدون فراگی ــه ب ــی هســتند ک می شــوند، جوانان
فنــون شــنا وارد آب شــده و در همــان دقایــق اولیــه 

غــرق می شــوند.
وی گفــت: شــنا در رودخانه هــای منطقــه سیســتان 
ــته  ــده در گذش ــای حفرش ــود چاه ه ــل وج ــه دلی ب
ــا وجــود هشــدارهای داده  ــا ب ــاک اســت؛ ام خطرن
ــه ایــن هشــدارها وارد  ــدون توجــه ب شــده، افــراد ب
رودخانه هــا می شــوند و جــان خــود را از دســت 

می دهنــد.
فروردیــن امســال نیــز 2 جــوان 19 و 23 ســاله در 

ایــن رودخانــه غــرق شــدند.

 برخورد سوناتا و کامیونت 
در آزادراه کاشان – نطنز 

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس   - کاشــان 
برخــورد  گفــت:  کاشــان  پزشــکی  فوریت هــای 
ــتگاه  ــک دس ــا ی ــوناتا ب ــواری س ــتگاه س ــک دس ی
کامیونــت در آزادراه کاشــان - نطنــز ســه کشــته بــر 

ــت.  ــا گذاش ج
ــن  ــزود: در ای ــی اف ــین مک ــید محمدحس ــر س دکت
ــز  ــر 30 آزادراه کاشــان - نطن ــه در کیلومت ــه ک حادث
ــل  ــه دلی ــه ب ــه حادث ــر در محــل صحن رخ داد 3 نف

ــد. ــوت کردن شــدت برخــورد ف
ــدوم  ــز مص ــر نی ــه دو نف ــن حادث ــت: در ای وی گف
ــزام  ــان اع ــتی کاش ــهید بهش ــتان ش ــه بیمارس و ب

ــدند. ش

 تصادف اتوبوس در فارس 
4 مجروح بر جای گذاشت 

رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس 
راهــور از وقــوع حادثــه بــرای یــک دســتگاه اتوبــوس 

خبــر داد .
ــک  ــروز )یکشــنبه( ی و ی گفــت: ســاعت 6:45 دی
اتوبــوس ولــوو در کیلومتــر 10 محــور  دســتگاه 
خرمدیــن - صفاشــهر اســتان فــارس دچــار حادثــه 
شــد. ایــن اتوبــوس 13 سرنشــین داشــت کــه چهــار 

نفــر آن هــا مجــروح شــدند.
ســرهنگ نــادر رحمانــی افــزود: علــت اصلــی ایــن 
حادثــه بی توجهــی راننــده بــه جلــو تشــخیص داده 

شــد.

تصادف مرگبار در جاده قدیم 
کرج - تهران

کنتــرل  و  فرماندهــی  مرکــز  رئیــس   - تهــران 
ترافیــک پلیــس راهــور تهــران از فــوت 2 سرنشــین 
خــودرو پرایــد در تصــادف مرگبــار جــاده قدیــم 

ــر داد.  ــران خب ــرج - ته ک
ــرق  ــیر ش ــزود: در مس ــی اف ــد رازق ــرهنگ محم س
بــه غــرب جــاده قدیــم کــرج بــر روی پــل شــهریار، 
یــک بونکــر حامــل ســیمان بــا ســواری های زانتیــا 
ــک  ــر روی ی ــو ب ــه پهل ــد و ب ــورد می کن ــژو برخ و پ

ــود. ــون می ش ــد واژگ ــودرو پرای خ
ــوت 2  ــه ف ــر ب ــادف منج ــن تص ــه وی ای ــه گفت ب

سرنشــین پرایــد شــد.
ترافیــک  کنتــرل  و  فرماندهــی  مرکــز  رئیــس 
ــت  ــرد: عل ــد ک ــزرگ تاکی ــران ب ــور ته ــس راه پلی
بررســی  دســت  در  دلخــراش  تصــادف   ایــن 

است. 

در ســال 1395 فعالیــت یکــی از مهم تریــن 
ــع  ــار« واق ــی شهرســتان »کی مراکــز صنعت
در اســتان چهــار محــال و بختیــاری در 
حالــی متوقــف شــد کــه بــه واســطه رکــود 
در کشــور و بیــکاری روزافــزون، جمــع 
زیــادی از کارگــران و کارکنــان ایــن کارخانــه 
کــه بــا فــرآوری و بســته بندی آب چشــمه 
ــه  ــرد، ب ــد می ک ــی تولی ــلمزار آب معدن ش

ــزوده شــدند. ــکاران کشــور اف ــع بی جم
بــا  »شــلمزار«  معدنــی  آب    کارخانــه 
ــود  ــت خ ــیرنگ« فعالی ــاری »س ــام تج ن
ــت  ــرد و توانس ــاز ک ــال 1383 آغ را در س
در طــول مــدت فعالیــت خــود 210 کارگــر           

ــرد. ــه کار بگی ــد را ب و کارمن
در ایــن کارخانــه محصوالتــی همچــون آب 
ــعیر  ــابه و ماء الش ــتر، نوش ــی، دلس معدن
تولیــد شــد و تولیــد ایــن محصــوالت 
ــتقیم در  ــتغال مس ــاد اش ــر ایج ــاوه ب ع
شهرســتان کیــار توانســت در شــهر شــلمزار 
رونــق اقتصــادی ایجــاد کنــد تــا اینکــه در 

ــد. ــل ش ــه تعطی ــاه 1395 کارخان تیرم
ــاالی آب  ــت ب ــا کیفی ــه ب ــت کارخان فعالی
منطقــه بســیار خــوب پیــش می رفــت؛ 
بــه صورتــی کــه محصــوالت ایــن کارخانــه 
ــی  ــورها حرف ــایر کش ــران و س ــازار ای در ب
بــود  توانســته  و  داشــت  بــرای گفتــن 

ــی  ــرف جهان ــازار مص ــزایی در ب ــهم بس س
ــی  ــا تعطیل ــه خــود اختصــاص دهــد؛ ام ب
 یک بــاره کارخانــه آب معدنــی شــلمزار 
هــم کارخانــه و هــم زندگــی کاگــران را 

ــرد. ــل ک تعطی
 قراردادها تمدید نشد

یکــی از کارگــران ایــن کارخانــه گفــت: 
ــلمزار در  ــی ش ــه آب معدن ــران کارخان کارگ
ــه را شــنیدند  ــی کارخان ــر تعطیل ــی خب حال
ــتند  ــرار داد کار داش ــاه 95ق ــا تیرم ــه ت  ک

و منتظــر عقــد قراردادهــای جدیــد بودنــد؛ 
امــا مســئوالن کارخانــه درخصــوص تمدیــد 
هیــچ  بــا کارگــران  همــکاری  قــرارداد 

ــد. ــام ندادن ــی انج اقدام
تعطیلــی کارخانــه،  اعــام  افــزود:  وی 
معوقــه  مــاه   8 و  باتکلیفــی کارگــران 
حقــوق باعــث شــد در تاریــخ 15مهــر 
95 تجمــع اعتراضــی کارگــران شــرکت 
»ســیرنگ« در مقابــل اســتانداری اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری صــورت پذیــرد.

 تولید محصول به نصف ظرفیت
ــده از کار  ــران بیکارش ــر از کارگ ــی دیگ یک
ــا 3  ــت: از 2 ت ــار داش ــه اظه ــن کارخان ای
ــد  ــه تولی ــی کارخان ــش از تعطیل ــال پی س
ــی  ــت واقع ــف ظرفی ــه نص ــوالت ب محص

ــت. ــش یاف کاه
 وی بــا بیــان اینکــه جمعــا 210 نفــر کارگــر 
ــد،  ــه فعالیــت می کردن ــد در کارخان و کارمن
افــزود: پیــش از تعطیلــی کارخانــه روزانــه 
ــواد  ــته بندی و م ــروف بس ــه ظ ــواد اولی م
اولیــه محصــوالت تولیــدی و ...خریــداری 
بــه  شــدن  نزدیــک  بــا  امــا  می شــد؛ 
ــش ــم کاه ــه ه ــواد اولی ــد م ــاه خری  تیرم

 یافت.
 وام ارزی، عامل تعطیلی

ــت:  ــم گف ــه ه ــن کارخان ــر ای ــر کارگ دیگ
ــه آب  ــی کارخان ــکات اساس ــی از مش یک
ارزی  وام  شــلمزار،  ســیرنگ  معدنــی 
ــغ  ــه مبل ــاورزی ب ــک کش ــه از بان ــت ک اس
ــال  ــده و در ح ــذ ش ــان اخ ــارد توم 8 میلی
ــه 35  ــورو ب ــش قیمــت ی ــا افزای ــر ب حاظ
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه و صاحــب 
را  آن  بازپرداخــت  تــوان  هــم  کارخانــه 

ــدارد. ن
تعطیلــی کارخانــه آب معدنــی شــلمزار 
اعتــراض بســیاری را در ایــن زمینــه و 

درخصــوص حمایــت از کارگــران بیکارشــده 
از شغلشــان برانگیخــت؛ امــا متاســفانه 
ایــن  بازگشــایی  بــرای  اتفاقــی  هیــچ 

کارخانــه نیفتــاد.

مهم تریــن  کــه  اســت  10مــاه  اکنــون 
قطــب تولیــد شهرســتان کیــار تعطیــل 
زنجیرهــای  و  قفــل  کمــاکان  و  شــده 
موجــود در مســیر تولیــد مانــع از فعالیــت 
ــت  ــده اس ــلمزار ش ــیرنگ ش ــه س کارخان
و کارگــران و خانواده هایــی کــه چشــم 
ــد در  ــرخ تولی ــش چ ــه چرخ ــان ب امیدش
کارخانــه ســیرنگ بــود، 10 مــاه اســت کــه 
ــرخ  ــن چ ــاره ای ــت دوب ــم انتظار حرک چش

هســتند. راه دانــا

10ماه از تعطیلی کارخانه آب معدنی شلمزار گذشت

کارگران همچنان منتظر بازگشت به کار هستند

مدیــر امــور شــیات و آبزیــان اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ارتقــای 
چشــمگیر ســرانه مصــرف ماهــی در اســتان یــزد گفــت: ســرانه 
ــه 7.75 کیلوگــرم در اســتان  ایــن مصــرف در ســال گذشــته ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــوی ب ــادات اخ ــی س ــید یحی ــت. س ــیده اس رس
ــال  ــان در س ــواع آبزی ــن ان ــزار و 167 ت ــتانی یک ه ــد اس تولی
گذشــته اظهــار کــرد: بــه طــور عمــده دو نــوع ماهــی ســردابی 
ــزان  ــه می ــرورش داده می شــود ک ــزد پ ــی در اســتان ی و گرماب
پــرورش ماهــی ســردابی 575 تــن و گرمابــی نیــز 592 تــن در 
ســال گذشــته بــوده اســت. وی گفــت: در ســال گذشــته بیــش 
ــزار  ــر 500 ه ــغ ب ــردابی و بال ــی س ــون بچه ماه ــک میلی از ی
ــد.  ــازی ش ــتان رهاس ــتخرهای اس ــی در اس ــی گرماب بچه ماه

ــرف  ــرانه مص ــی س ــاف 8.9 کیلوگرم ــه اخت ــاره ب ــا اش وی ب
ــح کــرد:  ــان تصری ــا ســرانه  جه ماهــی در کشــور در مقایســه ب

ــی پیــش روی شــیات کشــور  ایــن اختــاف بیانگــر راه طوالن
اســت. ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا بیــان اینکــه ماهــی تیاپیــا از جملــه گونه هــای وارداتــی بــه 
کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: این گونــه ماهــی بــرای اولیــن 
بــار در مرکــز تحقیقــات ملــی آبزیــان آب هــای شــور داخلــی در 
ــاره شــرایط  ــه و مطالعــات درب ــرورش یافت شهرســتان بافــق پ
ــه  ــان ادام ــه همچن ــام شــده ک ــز انج ــه آن نی ــرورش و تغذی پ
دارد. ســادات اخــوی بــا بیــان اینکــه پارســال میــزان 4.5 تــن 
ماهــی تیاپیــا در اســتخرهای ایــن مرکــز تولیــد و عرضــه شــده 
ــازمان  ــت س ــب رضای ــزوم کس ــه ل ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ــه  ــرورش این گون ــداری و پ ــوص نگه ــت درخص ــط زیس محی
ــدور  ــرایط ص ــور ش ــه منظ ــا ب ــتخرها، رایزنی ه ــی در اس ماه

ــان ادامــه دارد. ایســنا مجــوز همچن

رئیــس تشــخیص و درمــان دامپزشــکی اســتان کرمــان گفــت: 
ــد در  ــی می توان ــواد غذای ــای دامپزشــکی در م ــده داروه باقی مان

انســان عــوارض نامطلوبــی بــه دنبــال داشــته باشــد.
مرغــداران  دامــداران،  بــه  هشــدار  بــا  محمــودی   جعفــر 
و زنبــورداران از آنــان خواســت بــه هیــچ عنــوان از داروهــای 
تقلبــی و غیرمجــاز و تاریــخ مصــرف گذشــته بــا توجــه بــه ارزان 
ــری  ــد؛ چــون خســارات جبران ناپذی ــا اســتفاده نکنن ــودن آن ه ب
ــزوم تحقــق شــعار  ــه ل ــا اشــاره ب ــر جــای مــی گــذارد. وی ب را ب
»اقتصــاد مقاومتــی تولیــد و اشــتغال« در ســطح کشــور توصیــه 
ــز  ــکی و مراک ــای دامپزش ــا، کلینیک ه ــی داروخانه ه ــرد: تمام ک
ــد.  ــی اســتفاده کنن ــا حــد امــکان از داروهــای داخل ــی ت مایه کوب
همچنیــن تمامــی دامــداران، مرغــداران و زنبــورداران بایــد دارو و 
واکســن های مــورد نیــاز خــود را از مراکــز معتبــر و تحــت نظــارت 

دامپزشــکی خریــداری کننــد تــا دســت افــراد ســودجو از فــروش 
داروهــای غیرمجــاز و تقلبــی کوتــاه شــود.

ــکی در  ــای دامپزش ــده داروه ــت: باقی مان ــان داش ــودی بی محم
ــه  ــی از جمل ــوارض نامطلوب ــد در انســان ع ــی می توان ــواد غذای م
ــن  ــد و همچنی ــته باش ــراه داش ــه هم ــمومیت ب ــا مس ــرژی ی آل
ــال  ــه دنب ــات را ب ــان و حیوان ــی در انس ــت داروی ــکل مقاوم مش
دارد کــه بایــد رعایــت تمامــی اصــول بهداشــتی و خودمراقبتــی در 

ــرد. ــرار گی دســتور کار زندگــی روزمــره ق
 ایــن مســئول حفــظ و حراســت از ســرمایه های دامــی و حفــظ 
ســامت و بهداشــت عمومــی را از مهم تریــن وظایــف دامپزشــکی 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا افــرادی کــه مبــادرت بــه توزیــع و پخــش 
ــن  ــق قوانی ــد، طب ــتان می کنن ــطح اس ــی در س ــن داروهای چنی

موجــود قاطعانــه برخــورد خواهــد شــد. مهــر

ــاه از  ــتان کرمانش ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــاخص در  ــری ش ــه فرهنگی هن ــرای 100 برنام ــزاری و اج برگ

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــتان در س ــن اس ای
حجت االســام رحیــم جعفــری اظهــار کــرد: امســال برگــزاری 
ــه  ــم ک ــه داری ــری شــاخص را در برنام ــه فرهنگی هن 100 برنام
بخــش چشــمگیری از آن هــا در شهرســتان ها برگــزار خواهــد 
ــور  ــه ط ــتان ها را ب ــور شهرس ــال حض ــزود: امس ــد. وی اف ش
جــدی در برنامه هــای فرهنگــی خواهیــم داشــت و امیدواریــم 
ایــن رونــد ســال بــه ســال تقویــت شــود و شهرســتان ها نیــز 
ــته  ــتان داش ــی اس ــای فرهنگ ــی در برنامه ه ــارکت خوب مش
باشــند. جعفــری از برنامه ریــزی بــرای برگــزاری دومیــن دوره 
جشــنواره بــزرگ فرامــرزی مطبوعــات در کرمانشــاه طــی ســال 
جــاری خبــر داد و اظهــار کــرد: همچنیــن امســال بنــا داریــم 

جشــنواره اســتانی مطبوعــات را نیــز برگــزار کنیــم.
ــرد:  ــار ک ــاه اظه ــتان کرمانش ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
هماننــد ســال های گذشــته امســال نیــز برگــزاری کنگــره 
بــزرگ شــعر نبــوی و جشــنواره امــام رضــا)ع( در حــوزه 

ادبیــات را خواهیــم داشــت.
جعفــری افــزود: تــاش مــا ایــن اســت چنــد برنامــه شــاخص 
ــزار  ــی در کرمانشــاه برگ ــا مل ــه ای ی در ســطح اســتانی، منطق
ــده  ــت ش ــه ثب ــرای همیش ــاه ب ــم کرمانش ــه اس ــه ب ــود ک  ش

و در سال های آتی هم برگزار می شود. 
ــاخصی  ــای ش ــن برنامه ه ــال همچنی ــرد: امس ــح ک وی تصری
ــته های  ــایر رش ــر و س ــیقی، تئات ــف موس ــای مختل در حوزه ه
هنــری خواهیــم داشــت کــه حضــور اصحــاب فرهنــگ و هنــر 

ــود. ایســنا ــد ب ــگ خواه ــرای آن پررن ــزی و اج در برنامه ری

قائم مقــام دانشــگاه امــام جــواد)ع( یــزد در مراســم هشــتمین 
جشــن دانش آموختگــی دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــا 
ــرای  ــی ب ــگاه های کارآفرین ــاد باش ــا ایج ــه ب ــه اینک ــاره ب اش
ــازار کار را  ــود در ب ــیل های موج ــد پتانس ــجویان عاقه من دانش
ایجــاد کرده ایــم تــا بــه راحتــی بتواننــد جــذب بــازار کار شــوند 
گفــت: بــا تأســیس مرکــز علــم و کار کلیــه دانشــجویان ایــن 
 دانشــگاه می تواننــد در هــر یــک از مؤسســات اقتصــادی 

و صنایع به کارآموزی مشغول شوند.
غضنفــر میرجلیلــی ادامــه داد: افتخــار داریــم بــه عنــوان تنهــا 
دانشــگاه غیرانتفاعــی کشــور بــه عضویــت اتحادیه دانشــجویان 
دنیــا AEU درآییــم. وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 147 
ــزرگ  ــگاه های ب ــگاه در دانش ــن دانش ــجویان ای ــر از دانش نف
کشــور مشــغول بــه تحصیــل در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 

ــه  ــی اســت ک ــه پورتال ــال تهی ــزود: دانشــگاه در ح شــدند، اف
در آن توانمنــدی دانشــجویان و تخصصــی کــه دارنــد معرفــی 
ــور  ــر کش ــادی در سراس ــای اقتص ــع و بنگاه ه ــا صنای ــود ت ش
بتواننــد بــه ایــن پورتــال رجــوع کننــد و آن هــا بتواننــد بــه کار 
مشــغول شــوند. میرجلیلــی بــا بیــان اینکــه طبــق آمــار موجــود 
ــازار کار  ــی جــذب ب ــه خوب ــن دانشــگاه ب ــگان ای دانش آموخت
ــگاه و  ــگان  دانشــگاه در هــر بن می شــوند، گفــت: دانش آموخت
مرکــزی کــه مشــغول بــه کار شــده اند، باعــث افتخــار هســتند.

ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون 
ــه  ــن دانشــگاه مشــغول ب ــزار دانشــجو در ای ــه 2 ه ــک ب نزدی
ــت  ــجو در هش ــداد دانش ــن تع ــزود: ای ــتند، اف ــل هس تحصی
ارشــد و 36 رشــته کارشناســی درس  رشــته کارشناســی 

ایســنا می  خواننــد. 

،،
معدنــی  آب  کارخانــه  کارگــران 
تعطیلــی  خبــر  حالــی  در  شــلمزار 
کارخانــه را شــنیدند کــه تــا تیرمــاه 
95قــرار داد کار داشــتند و منتظــر 

بودنــد قراردادهــای جدیــد  عقــد 

استانها

مدیر شیالت یزد خبر داد:

افزایش سرانه مصرف ماهی بین یزدی ها
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری 100 برنامه فرهنگی هنری در کرمانشاه

رئیس تشخیص و درمان دامپزشکی کرمان هشدار داد:

عوارض داروهای دامپزشکی باقی مانده در مواد غذایی
قائم مقام دانشگاه امام جواد یزد خبر داد: 

ایجاد بازار کار با راه اندازی باشگاه های کارآفرینی

 مجموعه تفریحی تاریخی 
چشمه بلقیس توران در یاسوج

ــی  ــرام، باغ ــری چ ــری شــهر دهدشــت و 3 کیلومت در 20 کیلومت
زیبــا و دلنــواز بــه  نــام »چشــمه بلقیــس« مســافران و گردشــگران 

ــد. ــه ســوی خــود فرامی خوان را ب
ــای آب  ــدای پ ــه ص ــر ک ــت کم نظی ــی اس ــس، باغ ــمه بلقی  چش
 و ســاز دلنشــین پرنــدگان گوناگــون و جلوگــری درختــان متعــدد 
ــه  ــا و نقره فــام، هــر گردشــگری را ب و همچنیــن جویبارهــای زیب
میهمانــی سایه ســار بنوهــای )زبــان گنجشــک( عطرآگیــن خــود 

ــد. ــته اش فرامی خوان ــد برافراش ــرو های ق و س
ــوان  ــا، در ای ــه صب ــس«، ملک ــای »بلقی ــادآور رؤی ــوض آن ی ح
ســلیمان پیامبــر اســت. ایــن بــاغ زیبــا بــا مســاحتی افــزون بــر 
4. 5 هکتــار، درختــان زیــادی را از نــوع تزئینــی و میــوه ای در دل 

خــود جــای داده اســت.
جویبارهــای طراحی شــده در سایه ســار درختــان و ســکوهای 
ــمال در  ــه ای از ش ــا و آئین ــیار زیب ــی بس ــیمن آن از آن، باغ نش

ــت. ــرده اس ــق ک ــوب خل جن

ــوی دوم  ــت پهل ــل حکوم ــرام در اوای ــس چ ــمه بلقی ــاغ چش ب
و جان محمــد خــان چرامــی طراحــی  اســکندرخان   توســط 
ــای دوره اســامی اســت  ــای زیب ــادآور باغ ه ــه ی  و ایجــاد شــد ک
و ســاالنه در فصــول مختلــف، گردشــگران زیــادی را از نقــاط 

ــد. ــذب می کن ــود ج ــه خ ــور ب ــف کش مختل
ســاالنه 600 تــا 700 هــزار گردشــگر از بــاغ چشــمه بلقیــس چــرام 
واقــع در شــهر چــرام مرکــز شهرســتان چــرام در220 کیلومتــری 

جنــوب غــرب یاســوج، مرکــز ایــن اســتان دیــدن می کننــد.
بــاغ چشــمه بلقیــس شــامل فضاهایــی چــون 4 بــرج بــه ابعــاد 
70*150 متــر در ضلــع غربــی بــاغ، چشــمه، اســتخر و در قســمت 
شــرقی آن صخــره ای بــزرگ بــه ارتفــاع 20 متــر و اســتخر زیبــا بــه 
شــعاع 10 متــر و عمــق 1.5 متــر بــه  صــورت دایــره اســت کــه ســه 
ــوه           ــت می ــواع درخ ــزرگ از ان ــی ب ــی و باغ ــک خروج ورودی و ی

و بیــد مجنــون دارد. 
ــوان یکــی  ــه  عن ــوع گیاهــی ب ــل تن ــه دلی ــاغ ب ــن ب ــوان از ای می ت
ــر ارزش  ــاوه ب ــه ع ــرد ک ــام ب ــان ن ــی جه ــای گیاه شناس از باغ ه
تحقیقاتــی و مطالعاتــی، بســتری بــرای جــذب گردشــگر، توســعه 

ــرورش ماهــی اســت. کشــاورزی و طــرح پ

#جاذبه_ها

روزنه
 کرمان، استان پیشتاز 

تعداد محکومان مهریه و نفقه
کرمــان - مدیــر عامــل ســتاد دیــه اســتان کرمــان 
در  غیرعمــد  جرائــم  زندانــی   253 حضــور  از 

زندان هــای ایــن اســتان خبــر داد.

ســید حجــت هللا موســوی قــوام از ایجــاد زمینــه 
الزم بــرای آزادســازی 13 زندانــی جرائــم غیرعمــد 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــر داد و اظه ــان خب ــتان کرم در اس
تعــداد زندانــی بــا بیــش از 7 میلیــارد و 969 

ــده اند. ــال آزاد ش ــون ری میلی
ــتان های  ــزء اس ــان ج ــه کرم ــان اینک ــا بی وی ب
و  مهریــه  محکومــان  تعــداد  نظــر  از  پیشــتاز 
ــراد  ــن اف ــرد: ای ــوان ک ــه در کشــور اســت، عن نفق
ــان و  ــم، منوج ــوج، ب ــان، کهن ــای کرم در زندان ه

ــد. ــر می بردن ــه س ــت ب باف
ــد در  ــم غیرعم ــی جرائ ــور 253 زندان وی از حض
زندان هــای اســتان کرمــان خبــر داد و افــزود: 
ــارد  ــزار میلی ــراد 80 ه ــن اف ــازی ای ــرای آزادس ب

ــت. ــاز اس ــال نی ری

 کشت پیاز در 1۵0 هکتار 
از اراضی چهارمحال و بختیاری  

شــهرکرد - مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
ــار از  ــاز در 150 هکت ــاری گفــت: کشــت پی و بختی

اراضــی چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــد.
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه کشــت پیــاز 
ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــار از اراض در 150 هکت

انجــام شــد.
ــی  ــار از اراض ــدود 600 هکت ــت: ح ــار داش وی اظه
ایــن اســتان بــه کشــت پیــاز اختصــاص می یابــد. 
پیــاز تولیــدی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه 
ــان،  ــه اصفه ــور از جمل ــف کش ــتان های مختل اس

ــود. ــادر می ش ــارس و... ص ــتان، ف خوزس

نمایشگاه »نقش های چوبین« 
برای حمایت از تولید داخلی   

ــگاه  ــزاری نمایش ــر از برگ ــرای کوث ــر فرهنگس مدی
آثــار چوبــی بشــیر علــی حســنی از 24 اردیبهشــت  
تــا 10 خردادمــاه صبــح و بعدازظهــر در محــل 
ــر  ــر خب ــوع شــرق فرهنگســرای کوث ــه طل نگارخان
داد و گفــت: در ایــن نمایشــگاه بیــش از 200 اثــر 
ــوان  ــی حی ــام  چوب ــباب بازی و احج ــواع اس  از ان
ــف  ــخصیت های مختل ــا و ش ــان در تیپ ه و انس

بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
حمیدرضــا مکارمــی ادامــه  داد: در میــان آثــار  این 
ــد مجموعه هــای ورزشــکاران، مزرعــه داران،  هنرمن
هنرمندانــه  دارد کــه  وجــود   ... و   دانشــجویان 
و خاقانــه بــدون اســتفاده از میــخ و چســب 
بــا کمتریــن ابــزار و امکانــات ســاخته شــده       

اســت.
مکارمــی هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را 
حمایــت از تولیــد و ارزش گذاری هنرمنــدان منطقه  
اســباب بازی های  داد:  ادامــه  و  کــرد  عنــوان 
تولیدشــده توســط ایــن هنرمنــدان می توانــد 
مقابــل محصــوالت انبــوه چینــی قــرار گیــرد 
را درگیــر کنــد  نوجوانــان  و ذهــن کــودکان و 
ســوق خاقیــت  و  نــوآوری  ســمت  بــه   و 

 دهد.

 ضرورت بهره گیری از 
ظرفیت های گردشگری برای توسعه  
ــاری  ــی اســتان چهارمحــال و بختی ــاون عمران مع
گفــت: بهره گیــری از ظرفیت هــای گردشــگری 
ــروری  ــاری ض ــال وبختی ــعه چهارمح ــرای توس ب

اســت.

ــری  ــه بهره گی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــودرز امی گ
توســعه  بــرای  گردشــگری  ظرفیت هــای  از 
ــار  ــت، اظه ــروری اس ــاری ض ــال و بختی چهارمح
جاذبه هــای  ظرفیت هــای  از  بایــد  داشــت: 
ــرای جــذب گردشــگر  ــن اســتان ب گردشــگری ای

ــرد. ــره ب به
ــا و  ــتان توانمندی ه ــن اس ــت: ای ــان داش وی بی
ــد از  ــه بای ــی دارد ک ــای گرشــگری متنوع جاذبه ه
ــرای توســعه اســتان اســتفاده  ــا ب ــن ظرفیت ه ای

کــرد.
ــاری  ــی اســتان چهارمحــال و بختی ــاون عمران مع
بــا بیــان اینکــه رســانه ها و مطبوعــات نقــش 
ــرای  ــتان ب ــن اس ــتر ای ــی بیش ــی در معرف مهم

ــد. ــگر دارن ــذب گردش ج
وی عنــوان کــرد: شهرســتان کوهرنــگ چهارمحــال 
ــتان های  ــن شهرس ــی از مهم تری ــاری، یک و بختی
بایــد  کــه  اســت  اســتان  ایــن  گردشــگری 
منطقــه گام  ایــن  بیشــتر  معرفــی  مســیر   در 

برداشت.
 معــاون عمرانــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
مســیر  در  بایــد  اســتان  رســانه های  گفــت: 
ــتان  ــن اس ــگری ای ــای گردش ــی ظرفیت ه معرف
ــه  ــرمایه گذار ب ــه ورود س ــا زمین ــد ت ــت کنن حرک

ــود. ــم ش ــتان فراه ــطح اس س

پشــتیبانی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون  سرپرســت 
شــرکت ملــی پســت ایــران گفــت: 2 اپراتــور بــزرگ 
زمــان کوتــاه  در  خدمــات  ارائــه  راســتای  در   پســتی 
و دسترســی آســان تر مــردم بــه خدمــات پســتی بــه زودی 

در کشــور فعــال می شــود.
ــدازی  ــار کــرد: راه ان    افشــین احمــدزاده در شــهرکرد اظه
ایــن اپراتورهــا مطابــق برنامــه ششــم توســعه و در راســتای 
اساســنامه شــرکت ملــی پســت ایــران و از ســوی ســازمان 

تنظیــم مقــررات کشــور پیگیــری می شــود. 
ــه گفتــه وی نرم افــزار چــاپ و اباغیه هــای بانکــی طــی  ب
یکســال گذشــته مطابــق بنــد ج ماده 2 اساســنامه شــرکت 
ــازمان ها  ــای س ــدور اباغیه ه ــتای ص ــت در راس ــی پس مل
ــور  ــی در کش ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــا ب و بانک ه

عملیاتــی شــده اســت.
 واگذاری خدمات دستگاه ها به پست 

ــان اینکــه هم اینــک خــود پســتچی گری  ــا بی احمــدزاده ب
می گیــرد  صــورت  ســازمان  هــر  طریــق  از  ایــران   در 
ــت،  ــی پس ــرکت مل ــنامه ش ــق اساس ــت: طب ــار داش اظه
خدمــات دســتگاه ها بایــد بــه ایــن شــرکت واگــذار شــود 

ــد. ــال ش ــتا فع ــن راس ــزار در ای ــن نرم اف ــه ای ک
الکترونیــک  و  نرم افــزاری  اقدامــات  بــا  گفــت:  وی 
ســفرهای شــهری و درون شــهری کاهــش یافتــه و در 

GDP پســت نیــز اثــر مثبــت دارد.
ــه کشــورهای  ــران نســبت ب ــه ای ــان اینک ــا بی ــدزاده ب احم
دارد،  زیــادی  فاصلــه  پســت  بخــش  در  توســعه یافته 
گفــت: ســرانه مرســوله پســتی در ایــران 7 تــا 10 مرســوله 

ــا 400  ــکا 700 و اروپ ــر آمری و در کشــورهای پیشــرفته نظی
اســت.

 10 هزار دفتر ICT روستایی 
ــی  ــرکت مل ــر در ش ــزار نف ــک 13 ه ــه وی هم این ــه گفت ب
پســت بــه صــورت مســتقیم مشــغول بــه کار هســتند کــه 
از طریــق بخش هــای خصوصــی و ســرویس های پســتی 

46 هــزار نفــر در بخــش پســتی کشــور فعالیــت دارنــد. 
پشــتیبانی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون  سرپرســت 
ــزار  ــک 10 ه ــت: هم این ــران گف ــت ای ــی پس ــرکت مل ش
ICT روســتایی، یک هــزار و 500 دفتــر رســمی  دفتــر 
شــرکت پســت و 5 هــزار دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت 
ــه  ــر ب فعــال اســت کــه حــدود 128 خدمــت در ایــن دفات

مــردم ارائــه می شــود. ایرنــا 

سرپرست معاون برنامه ریزی شرکت ملی پست:

2 اپراتور بزرگ پستی به زودی در کشور فعال می شود



ــد  ــد تأکی ــه جدی ــک مطالع ــامت در ی ــان س متخصص
بــرای  مؤثــر  راهــکاری  ورزش کــردن،  کردنــد کــه 

پیشــگیری از آلزایمــر اســت. 
ــه گفتــه متخصصــان از آنجایــی کــه در حــال حاضــر  ب
درمانــی بــرای آلزایمــر وجــود نــدارد، ضــرورت دارد تــا 
ــن  ــه ای ــا ب ــر ابت ــش خط ــرای کاه ــی ب ــل تداخل عوام
ــه کار  ــانه های آن ب ــرل نش ــه کنت ــک ب ــاری و کم بیم

ــه شــود. گرفت
ــرای  ــه ب ــیاری ک ــد بس ــر فوای ــاوه ب ــردن ع ورزش ک
ــاص  ــور خ ــه ط ــم و روان دارد، ب ــِی جس ــامت کل س
ــز دارد. ــامت مغ ــظ س ــر حف ــی ب ــب توجه ــر جال تأثی

متخصصــان ســامت تأکیــد می کننــد افــرادی کــه 
ــرض  ــر در مع ــد، کمت ــت جســمی بیشــتری دارن فعالی
ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر هســتند. همچنیــن مبتایــان 

بــه ایــن بیمــاری از فوایــد ورزش کــردن بهــره می برنــد 
ــادل                ــظ تع ــناختی، حف ــدرت ش ــبی در ق ــود نس و بهب

ــد. ــب می کنن ــان کس ــت روزمره ش ــام فعالی و انج
متخصصــان علــوم پزشــکی در دانشــگاه بریتیــش 
ــات  ــا و تحقیق ــی آزمایش ه ــی تمام ــا ارزیاب ــا ب کلمبی
موجــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فعالیــت جســمی 
عامــل تداخلــی کاربــردی، اقتصــادی و قابــل دســترس 
ــر  ــر و دیگ ــاری آلزایم ــرل بیم ــگیری و کنت ــرای پیش ب

ــی اســت. ــواع زوال عقل ان
ــی  ــردن ویژگ ــد ورزش ک ــان معتقدن ــی متخصص برخ
حفاظت کنندگــی دارد؛ زیــرا پیوندهــای شــبکه قدیمــی 
مغــز را حفــظ کــرده و پیوندهــای جدیــدی را بــه وجــود 
مــی آورد کــه در جهــت حفــظ قــدرت شــناختی کار 

می کننــد. جــام جــم

در سراســر جامعــه، شــیوع افســردگی طــی چنــد دهــه 
گذشــته دقیقــا همزمــان بــا دور شــدن رژیم هــای 
ــش  ــل افزای ــازه و کام ــی ت ــواد غذای ــا از م ــی م غذای
دیگــر  انتهــای  در  بســیاری  افــراد  اســت.  یافتــه 
ــالمی  ــی س ــم غذای ــز رژی ــادی نی ــف اجتماعی اقتص  طی
ــه مصــرف  ــردی پرمشــغله هســتید و ب ــر ف ــد. اگ ندارن
ــون  ــد، چ ــادت کرده ای ــوری ع ــری و ف ــای حاض غذاه
ــترس  ــطح اس ــن س ــتید، ای ــن کار هس ــه ای ــور ب مجب

ــت. ــط اس ــردگی مرتب ــا افس ــز ب ــود نی موج
غذایــی  رژیــم  ماننــد  ســنتی  غذایــی  الگوهــای 
مدیترانــه ای، نــروژی یــا ژاپنــی را دنبــال کنیــد. مصــرف 
میوه هــا، ســبزیجات، حبوبــات، غــات کامــل، مغزهــای 
ــی  ــواد غذای ــد. م ــش دهی ــا را افزای ــی و دانه ه خوراک
ــدی  ــد پیون سرشــار از اســیدهای چــرب غیراشــباع چن

ــود  ــی خ ــم غذای ــاد در رژی ــزان زی ــه می ــگا-3 را ب ام
جــای دهیــد. مــواد غذایــی ناســالم را کنــار بگذاریــد و 
بــه جــای آن هــا مصــرف مــواد غذایــی مغــذی ســالم 
و کامــل را مــد نظــر قــرار دهیــد. مصــرف مــواد غذایــی 
فرآوری شــده، فســت فودها، شــیرینی ها و نان هــای 

ــد. ــدود کنی ــاری را مح تج
ــن  ــاره ای ــمگیر درب ــه ای چش ــه نکت ــت ک ــی اس بدیه
ــوب  ــاده محس ــواردی س ــدارد و م ــود ن ــا وج توصیه ه
ــظ  ــرای حف ــا دســتورکارهایی مشــابه را ب ــوند. م می ش
ســامت کلــی و پیشــگیری از بیماری هــای دیگــر 
ــم.  ــرار می دهی ــر ق ــد نظ ــرطان م ــت و س ــد دیاب مانن
ــوع  ــه موض ــی ک ــاده زمان ــکات س ــن ن ــت ای ــا رعای ام
افســردگی مطــرح می شــود، نه تنهــا ضــرری نــدارد 

ــت. عصــر ایــران ــز هس ــا نی ــود م ــه س ــه ب بلک

۵ توصیه غذایی برای جلوگیری از افسردگی یک راهکار مؤثر برای پیشگیری از آلزایمر 

درمان گرمازدگی با طب سنتی

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

هــوای داغ ایــن روزهــا بســیاری از مــردم را دچــار گرمازدگــی 
می کنــد و متخصصــان طــب ســنتی معتقدنــد کــه مصــرف بعضــی 

ــت. ــد اس ــی مفی ــی از گرمازدگ ــرای رهای ــیدنی ها ب از نوش
بــا  ســنتی  طــب  در  ســنتی گفــت:  طــب  یــک کارشــناس 
ــرف  ــی را برط ــوان گرمازدگ ــی می ت ــه راحت ــک ب ــیدنی های خن نوش

ــرد. ک
حســین رضایــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا بیــان 
ــی  ــیوع گرمازدگ ــزان ش ــا می ــل گرم ــاز فص ــه آغ ــه ب ــا توج ــه ب اینک
 نیــز بیشــتر می شــود، اظهــار کــرد: قــرار گرفتــن کــودکان در بیابــان 
ــه گرمازدگــی کــودکان  ــی منجــر ب و مکان هــای بســیار گــرم و آفتاب
ــاد  ــت زی ــت فعالی ــه عل ــی ب ــرد: گرمازدگ ــح ک ــود. وی تصری می ش
بــدن و تعریــق زیــاد و از دســت رفتــن آب بــدن و هنگامی کــه دمای 
بــدن افزایــش می یابــد، ایجــاد می شــود. همچنیــن خســتگی زیــاد، 
ــدن کــه عطــش از نشــانه های آن اســت،  گیجــی، کــم شــدن آب ب

ــای  ــروز اختال ه ــدن و ب ــت ب ــق در پوس ــل تعری ــع عم ــی قط گاه
ــز حاصــل  ــی ســنگ کوب نی ــت اغمــا و حت ــی و پیدایــش حال روان

گرمازدگــی اســت.
ــانه هایی  ــا نش ــی ب ــزود: گرمازدگ ــنتی اف ــب س ــص ط ــن متخص ای
نظیــر بی حالــی، ضعــف و خســتگی، تهــوع، اســتفراغ، اســهال         

ــت. ــراه اس ــنگی و ... هم ــاس تش و احس
ــای  ــورت ابت ــت: در ص ــی گف ــان گرمازدگ ــوص درم ــی درخص رضای
کــودک بــه گرمازدگــی، فــورا بــه وی نوشــیدنی های خنــک همچــون 
خــاک شــیر، شــربت آلبالــو، دوغ، ســکنجبین و همچنیــن هندوانــه 

شــربت عنــاب و زرشــک و ... بدهیــد.
ــه  ــد کــرد: هرگــز بیمــاری را کــه دچــار گرمازدگــی شــده ب وی تأکی
طــور ناگهانــی و یک بــاره در معــرض آب ســرد یــا دوش ســرد قــرار 

ندهیــد؛ چــرا کــه کار بســیار اشــتباه و خطرناکــی اســت.
ــی از  ــگام گرمازدگ ــرد: هن ــه ک ــنتی توصی ــب س ــناس ط ــن کارش ای
گرفتــن دوش آب ســرد بــه جهــت ایجــاد شــوک، از قــرار گرفتــن در 
معــرض بــاد مســتقیم کولــر بــه دلیــل ایجــاد عفونت هــای تنفســی 
ــم  ــه ه ــت ب ــه جه ــرد ب ــیار س ــات بس ــریع مایع ــیدن س و از نوش
خــوردن وضعیــت سیســتم ایمنــی و گوارشــی بــدن خــودداری کنید.

ــه  ــا ب ــی از ابت ــال نگران ــه اول س ــش ماه در ش
ــذا  ــی از راه آب و غ ــای ویروس ــی بیماری ه بعض
افزایــش می یابــد. یکــی از ایــن بیماری هــای 
ــب کریمــه کنگــو اســت کــه توســط  ویروســی، ت
و  دام  دام هــا منتشــر می شــود.  کنــه میــان 
کنــه نیــز مقصــد ایــن ویــروس هســتند. انســان 
ــه  ــزش کن ــتکاری و گ ــح دام، دس ــورت ذب در ص
ــدن آن  ــروس در ب ــه وی ــی ک ــا دام ــاس ب ــا تم ی
ــود.  ــا می ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــود دارد، ب وج
ــای  ــازمان ها و وزارتخانه ه ــل س ــن دلی ــه همی ب
ــه مــردم هشــدار  ــازه زمانــی ب مســئول در ایــن ب
می دهنــد بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه ایــن 
ــت  ــتی را رعای ــوارد بهداش ــی، م ــاری ویروس بیم

ــد. کنن
دکتــر محمدمهــدی گویــا، رئیــس مرکــز مدیریــت 
بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، در ایــن 
ــی  ــو، یک ــه کنگ ــب کریم ــد: ت ــوص می گوی خص
ــه  ــت ک ــی اس ــای ویروس ــن بیماری ه از مهم تری
از حیــوان بــه انســان منتقــل می شــود. ایــن 
بیمــاری خطرنــاک اســت و فــرد مبتــا بــه آن تــا 
3۰ درصــد مــوارد جــان خــود را از دســت می دهــد 
حتــی اگــر درمــان شــود. یکــی از راه هــای انتقــال 
ــه روی  ــه ای اســت ک ــق گــزش کن ــز از طری آن نی
بــدن حیــوان آلــوده به ویــژه دام هــای اهلــی 
ماننــد گوســفند و بــز وگاو زندگــی می کنــد. ایــن 
ــزش  ــا گ ــد ب ــده و بع ــدن دام ش ــروس وارد ب وی

ــود. ــاری می ش ــه بیم ــرد ب ــای ف ــث ابت باع
بنــا بــر اعــام مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشــت، ایــن بیمــاری کــه ســال گذشــته 
ــر جــای گذاشــت، در دام  ــی در کشــور ب ســه فوت
ــوان  ــر دام نمی ت ــدارد و از ظاه ــی ن ــم خاص عای
متوجــه وجــود ویــروس شــد .شــایع ترین راه 
انتقــال آن نیــز ذبــح غیربهداشــتی دام به ویــژه در 
مناطــق روســتایی اســت؛ بــه همیــن دلیــل دکتــر 
گویــا تأکیــد می کنــد کــه خریــد گوشــت از منابــع 
نامطمئــن ماننــد کنــار خیابــان، جــاده و ... مــردم 
را در معــرض ابتــای بــه تــب کریمــه کنگــو قــرار 
ــر  ــد مه ــل گوشــت بای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می ده

تاییــد ســازمان دامپزشــکی را داشــته باشــد.   

ــک  ــاری بیشــتر ی ــن بیم ــه می دهــد: ای وی ادام
بیمــاری شــغلی اســت. کســانی کــه بــه صــورت 
مســتقیم بــا دام ســروکار دارنــد، آن را ذبــح 
می کننــد، قصاب هــا و حتــی زنــان خانــه دار 
ــا دام  ــاس ب ــال تم ــه دنب ــت ب ــن اس ــز ممک نی
تــازه ذبح شــده یــا گوشــت آلــوده، مبتــا بــه ایــن 
عفونــت  شــوند. همچنیــن  کســانی کــه در معــرض 
خــون و ترشــحات بدنــی فــرد بیمــار قــرار دارنــد 

ــا هســتند.  ــرض ابت ــز در مع نی
ــن بیمــاری  ــال ای ــا هــر ســه راه انتق در کشــور م
تــا بــه حــال مشــاهده شــده اســت. ایــن بیمــاری 
معمــوال در فصــل بهــار و تابســتان شــایع اســت؛ 
اســت  تمــام فصــول ســال ممکــن  در  امــا 

ــود. ــاهده ش مش
ــگیری  ــرای پیش ــنی ب ــو واکس ــه کنگ ــب کریم  ت
ــت  ــن کار رعای ــرای ای ــه ب ــن نکت ــدارد و مهم تری ن

ــکات بهداشــتی توســط کســانی اســت کــه دام  ن
ــا  ــتارگاه ها و دامداری ه ــد، در کش ــداری می کنن نگه
کار می کننــد و زنــان خانــه داری کــه  گوشــت 

خریــداری می کننــد.
ــه رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای  ــه گفت  ب
بیمــاری  ایــن  بهداشــت،  وزارت  غیرواگیــر 
ــخیص  ــد زود تش ــی بای ــت؛ ول ــدنی اس درمان ش
داده شــود. داروی آن نیــز در کشــور موجود اســت 
ــوم پزشــکی  ــام دانشــگاه های عل ــار تم و در اختی
کشــور قــرار دارد. همچنیــن تشــخیص ایــن 
ــز  در آزمایشــگاهی مــدرن  بیمــاری ویروســی نی
صــورت می گیــرد کــه فاصلــه بیــن ارســال نمونــه 

ــت. ــاعت اس ــر از ۲۴ س ــخیص آن کمت و تش
ــتاییان  ــه روس ــد ک ــه می کنن ــان توصی  کارشناس
ــای روی  ــدن کنه ه ــا دام از کن ــاس ب ــگام تم هن

ــد. ایســنا ــودداری کنن ــدن دام خ ب
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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

هشدار درباره یک بیماری کشنده در فصل گرما
تغذیه

تغذیه سالم با ده فرمان غذایی
و  ســامت  در  تغذیــه  چگونگــی  شــک  بــدون 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ای مؤث ــه گون ــان ب ــتی انس تندرس
ــدازه ذره ای  ــه ان ــد آن را حتــی ب هیچ کــس نمی توان

ــد.  ــکار کن ان
تغذیــه ای کــه بــر اســاس اصــول علمــی و بــا در نظر 
ــده  ــم ش ــا تنظی ــدن م ــای ب ــی نیازه ــن تمام گرفت
باشــد، ســامت انســان را تامیــن می کنــد و قــوای 
دفاعــی بــدن را بــه صورتــی بســیار اساســی و قابــل 

ــد.  ــش می ده ــه افزای ماحظ
ــن  ــد ای ــار ب ــع شــود، آث ــر واق ــن ام ــر خــاف ای اگ
بــدن  دســتگاه های  و  اعضــا  تمامــی  در  عمــل 
منعکــس می شــود و باعــث از دســت رفتــن قــوای 
ــانی              ــر انس ــی در ه ــی روح ــمی و حت ــال جس فع

و تحــت هــر شــرایطی می شــود. 
ــد  ــالم و مفی ــای س ــی از غذاه ــدازه کاف ــه ان ــر ب اگ
نخوریــم یــا بیــش از حــد غذاهــای ناســالم مصــرف 
ــادن  ــر افت ــه خط ــث ب ــا باع ــر دوی این ه ــم، ه کنی

ــامتی می شــوند. س
ــن  ــت. ای ــواری اس ــل کار دش ــالم در عم ــه س تغذی
گذاشــتن  کنــار  بــه  مربــوط  بیشــتر  ســختی، 
عادت هــای کهنــه و شــیوه تغذیــه نادرســت اســت. 
ــردن از  ــر ک ــرف نظ ــای ص ــه معن ــالم ب ــه س تغذی
نیســت.  لذیــذ  و  دوست داشــتنی  خوردنی هــای 
اصــل مطلــب، رعایــت حــد و مــرز در خــوراک 
ــه ای  ــتن تغذی ــرای داش ــر ب ــای زی ــت. توصیه ه اس

ــت. ــاز اس ــالم کارس س
1- متنوع بخوریم.

ــان و  ــی ن ــدازه کاف ــه ان ــار و ب ــن ب ۲- در روز چندی
ــم. ــات بخوری غ

بــار در روز  پنــج  3- دربــاره ســبزیجات اصــل 
را فرامــوش نکنیــم. مصــرف پنــج بــار میــوه و 

اســت.  ایــده آل  روز  در  ســبزیجات 
بهتــر اســت ایــن  محصــوالت بــه شــکل تــازه 
مصــرف شــوند یــا خیلــی کــم پختــه شــده باشــند. 
یــک بــار از ایــن پنــج بــار را آب میــوه مصــرف کنیــم.

ــت کم  ــات و دس ــی لبنی ــدازه کاف ــه ان ــه ب ۴- روزان
یــک بــار در هفتــه ماهــی بخوریــم. گوشــت و 

تخم مــرغ بــه انــدازه کافــی مصــرف کنیــم.
گوشــت بــه دلیــل درصــد زیــاد آهــن و ویتامین هــای 
ــا 6۰۰  B1 و B6 و B1۲ اهمیــت دارد. مصــرف 3۰۰ ت

گــرم در هفتــه کافــی اســت.
5- چربی کمی مصرف کنیم.

ــی  ــک صرفه جوی ــکر و نم ــد و ش ــرف قن 6- در مص
کنیــم.

7- بــه انــدازه کافــی آب بنوشــیم. بــرای افــراد 
بالــغ مصــرف دســت کم 1/5 لیتــر آب پیشــنهاد 

می شــود.
ــم.  ــاه بپزی ــم. کوت 8- خوشــمزه و ســالم غــذا بپزی

ــا آب کــم، چربــی کــم و حــرارت کــم بپزیــم. ب
9- آهسته بخوریم و لذت ببریم.

1۰- بــه طــور مرتــب، خــود را وزن کنیــم و ُپــر 
تبیــان باشــیم.  تحــرک 

زیبایی

کاشت نگین بر روی دندان ها
مصطفــی فاطمــی، دندانپزشــک، درخصوص کاشــت 
نگیــن بــر روی دندان هــا اظهــار کــرد: معمــوال 
ــته  ــا کاش ــر روی دندان ه ــه ب ــی ک ــس نگین های جن
ــی  ــتال های رنگ ــز و کریس ــتیک، فل ــوند پاس می ش

ــازار هســتند. موجــود در ب
ایــن دندانپزشــک تصریــح کــرد: کاشــت نگیــن بــر 
روی دندان هــای ســالم توصیــه نمی شــود؛ زیــرا 
ممکــن اســت بعدهــا اگــر فــرد بخواهــد این مــاده را 
از روی دندان هــای خــود بــردارد، بــه دنــدان مدنظــر 
آســیب وارد شــود و بــر روی دنــدان ناحیــه ای بــرای 

تجمــع غذاهــا بــه وجــود آیــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از ژل اســید 
فســفوریک بــرای کاشــت نگیــن نیــز ممکــن اســت 
ــن  ــه ای ــود ک ــدان ش ــای دن ــه مین ــیب ب ــث آس باع
موضــوع بــه تدریــج تغییــر رنــگ دنــدان را بــه همــراه 

خواهــد داشــت. ســامت نیــوز

تأثیر بلوبری در کاهش وزن 
ــاده ای دارد.  ــر فوق الع ــری در کاهــش وزن تأثی بلوب
بلوبــری یــا زغال اختــه آبــی، میــوه ای اســت کــه در 
 ایــران خیلــی کــم و بــه شــکل محــدود وجــود  دارد 
ــرار  ــی ق ــای ایران ــوه  خانواره ــبد می ــوز در س و هن
نــدارد. بلوبــری در کاهــش وزن مؤثــر اســت؛ لــذا در 
ــود  ــه می ش ــش وزن توصی ــای کاه ــتر رژیم ه بیش
و بــه دلیــل طعــم متفاوتــی کــه دارد در انــواع 
ــان، پن کیــک،  ترکیب هــای غذایــی نظیــر ســاالد، ن
ماســت و… اســتفاده می شــود و همچنیــن در 
ــازه، یــخ زده و خشــک قابــل  شــکل های مختلــف ت

ــت. میــزان ــتفاده اس اس

 درمان افتادگی پوست 
با ماساژ صورت

مــروج، متخصــص پوســت و مــو، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ژنتیــک و افزایــش ســن عاملــی مهــم در افتادگــی و 
ــت  ــال اس ــاالی 35 س ــراد ب ــت اف ــدن پوس ــل ش ش
اظهــار کــرد: اولیــن عامــل افتادگــی یــا پیــری پوســت 
و ماهیچه هــای صــورت، ژنتیــک و افزایــش ســن 

اســت.
مــروج دربــاره راه هــای مؤثــر در پیشــگیری از افتادگــی 
شــد:  یــادآور  پوســت  شــدن  و شــل  ماهیچه هــا 
برخــاف نظــر بیشــتر مــردم درخصــوص ماســاژ 
ــری از  ــرای جلوگی ــه آن را روش مناســبی ب صــورت ک
ایــن عارضــه می داننــد، ایــن امــر باعــث شــل شــدگی 

ــود.  ــت می ش ــتر پوس ــه بیش ــر چ ه
ــان  ــن راه درم ــو بهتری ــت و م ــص پوس ــن متخص ای
دانســت  صــورت  ماهیچه هــای  دادن  ورزش   را 
و افــزود: ایــن عمــل توســط متخصصــان بــا اســتفاده 
امــواج  بــه   مجهــز  و  الکتریکــی  دســتگاه های  از 
صوتــی کــه بــه ســفت شــدن عضــات کمــک می کنــد 
انجام پذیــر اســت و زمــان مانــدگاری آن 3 تــا 6 مــاه 

ــت. باشــگاه خبرنــگاران اس

خانواده
مسئولیت پذیر کردن کودکان

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
زهرا کریمی

بزرگ تریــن  والدیــن  از  بســیاری  نظــر  در  شــاید 
دغدغــه و حتــی مهم تریــن درخواســت از فرزنــد، 
ــن موضــوع  ــت ای ــه اهمی ــدن باشــد؛ اگرچ درس خوان
یعنــی موفقیــت در تحصیــل بر کســی پوشــیده نیســت 
ــی  ــه زندگ ــدن هم ــه درس خوان ــم ک ــد بپذیری ــا بای ام
فرزنــدان نیســت و آن هــا بایــد بتواننــد در هــر دوره ای 
ــی  ــت و بحران ــر موقعی ــا ه ــه ب ــی و در مواجه از زندگ
گلیــم خــود را از آب بیــرون بکشــند؛ امــا بــرای اینکــه 
فرزندانمــان بتواننــد بــه خوبــی از پــس مســئولیت های 
ــد از دوران کودکــی حــس  ــد، بای خــود در زندگــی برآین

مســئولیت پذیری را در آنــان تقویــت کــرد.
واگــذار کــردن بعضــی از امــور شــخصی و حتــی کارهای 
خانــه بــه آن هــا بــا توجــه بــه میــزان توانمندی هایشــان 
از جملــه روش هــای مؤثــر در آمــوزش و تقویــت حــس 

مســئولیت پذیری در کــودکان اســت. 
ــودکان حــس مشــارکت  ــه ک ــن صــورت اســت ک  در ای
ــد  ــه می توانن ــد و از اینک ــه می کنن ــکاری را تجرب و هم
مهارت هایشــان را بــرای کمــک بــه شــما بــه کار گیرنــد 
ــه خــود می بالنــد و احســاس مهــم بــودن می کننــد؛  ب
و  فــوت  بــه کــودکان  وظایــف کوچــک  دادن  امــا 

فن هــای ظریفــی دارد.
 مسئولیت پذیری چیست؟

قابلیــت  یعنــی  مســئولیت پذیری  کلــی  طــور  بــه 
پذیــرش و بــه عهــده گرفتــن کاری کــه از کســی 
ــه  ــا وظیف ــئولیت ب ــه مس ــت. البت ــده اس ــته ش خواس
ــه  ــر ب ــک نف ــه ی ــت ک ــه کاری اس ــاوت دارد؛ وظیف تف

می کنــد  محــول  دیگــری 
و بایــد حتمــا انجــام بگیــرد؛ امــا وقتــی از کســی 
ــرای  ــد ب ــرد، بای خواســته می شــود مســئولیتی را بپذی
او کامــا مشــخص شــود موضــوع درخواســت چیســت 
و در برابــر بــه عهــده گرفتــن آن، چــه چیــزی بــه دســت 

ــی آورد.  م
ــاره مســئولیت ایــن اســت کــه  ــه بســیار مهــم درب نکت
ــته  ــود نداش ــت وج ــرش درخواس ــرای پذی ــاری ب اجب
ــه اســت؛  ــی آگاهان ــع مســئولیت، انتخاب باشــد. در واق
درســت مثــل قــراردادی نانوشــته کــه همــه اجــزای آن 

ــن مشــخص اســت. ــرای طرفی ب
ــاس  ــا احس ــد ب ــن نبای ــئولیت همچنی ــن مس پذیرفت
ــراه  ــارزه هم ــال زور و مب ــا اعم ــکاری ی ــا بده ــاه ی گن
ــی  ــا عاطف ــی ی ــار مال ــدون فش ــد ب ــه بای ــد؛ بلک باش

ــود. ــرح ش مط
اگــر فــردی احســاس کنــد بــا زور او را مجبــور بــه انجام 
ــن  ــم چنی ــود او ه ــت خ ــن اس ــد، ممک کاری کرده ان
روشــی را در پیــش بگیــرد؛ یعنــی عــاوه بــر نپذیرفتــن 
آن مســئولیت، ســعی کنــد از طریــق زورگویــی یــا 

ــد. ــود برس ــته های خ ــه خواس ــازی ب لجب

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

نشــانه ای  اغلــب  فشــار خــون  بیمــاری 
ــدون  ــاال ب ــدارد؛ امــا وقتــی فشــار خــون ب ن
درمــان بمانــد، بــه شــریان ها و اعضــای 
ــه  ــه ب ــاند ک ــیب می رس ــدن آس ــی ب حیات
همیــن دلیــل اغلــب بــه عنــوان »قاتــل 

می شــود. شــناخته  خامــوش« 
ــوش«  ــل خام ــته اند »قات ــمش را گذاش اس
چــون بی ســروصدا پیشــرفت می کنــد و 
آرام آرام کار را بــه جاهــای باریک می کشــاند؛ 
عوارضــی هــم کــه ایجــاد می کنــد، یکــی، دو 
ــزی،  ــی، ســکته مغ ــا نیســت؛ ســکته قلب ت
نارســایی قلبــی، نارســایی کلیــوی، تخریــب 

شــبکیه چشــم و... .
ــال،  ــر 5 بزرگس ــه از ه ــایعی ک ــکل ش مش
ــه آن مبتاســت و حــدود یــک  ــر ب ــک نف ی
ــا  ــان ب ــار جه ــه و کن ــر در گوش ــارد نف میلی
آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد؛ یــک 
میلیــون   9 نفــری کــه ســاالنه  میلیــارد 
نفرشــان بــه دنبــال ابتــا بــه عــوارض قلبــی 
 عروقــی فشــار خــون، جان خــود را از دســت

می دهند. 
 تعریف فشار خون 

ــه از طــرف  فشــار خــون، فشــاری اســت ک
خــون بــر ســطح داخلــی رگ هــای بــدن وارد 
می شــود. امــا وقتــی می گوییــم کســی 
ــار  ــاری فش ــه بیم ــا ب ــون دارد ی ــار خ فش
خــون مبتاســت، منظورمــان چیــز دیگــری 

اســت. 
در ایــن حالــت، منظــور ایــن اســت کــه 
شــخص مزبــور دچــار افزایــش فشــار خــون 
شــریانی شــده؛ بــه همیــن دلیــل، پزشــکان 
می گوینــد اســتفاده از عبــارت پرفشــاری 
ــب تر از  ــاال مناس ــون ب ــار خ ــا فش ــون ی خ

ــت. ــون« اس ــار خ »فش
 کنترل، خودمراقبتی و درمان

ــه ــص تغذی ــی، متخص ــن یونس ــر محس  دکت
اظهــار  وطــن  بــا کیمیــای  گفت وگــو  در 
ــاری  ــاال بیم ــون ب ــار خ ــاری فش ــرد: بیم ک
مزمــن شــایعی اســت کــه در آن مقــدار 
ــی رود  ــر م ــی فرات فشــار خــون از حــد طبیع
و منجــر بــه آســیب اندام هــای حیاتــی 
چشــم  و  کلیــه  مغــز،  قلــب،   مثــل 

می شود.
ــیاری از  ــه داد: بس ــه ادام ــص تغذی متخص
ــاال  ــه فشــار خــون ب ــا ب ــراد ســال ها مبت اف
هســتند، بــدون اینکــه از بیمــاری خــود 
و  خودمراقبتــی  باشــند. کنتــرل،  مطلــع 
درمــان می توانــد در ابتــا بــه بیمــاری فشــار 

ــد. ــذار باش ــیار تأثیرگ ــون بس خ
ــث  ــون باع ــار خ ــاری فش ــزود: بیم  وی اف
قلبــی  مشــکات  و  عــروق  گرفتگــی 
می شــود و افــرادی کــه ســابقه چنیــن 
بیمــاری را دارنــد، بایــد از مصــرف بیــش از 

حــد نمــک خــودداری کننــد.
 یونســی تأکیــد کــرد: مصــرف بیــش از 
می توانــد  چربــی  حتــی  و  نمــک  حــد 
ــک  ــش فشــار خــون را تحری ــاری افزای بیم
ــاری  ــن بیم ــه ای ــتعد ب ــراد مس ــد و اف کن
بایــد مصــرف ســبزیجات و میوه جــات را 
ــرار  ــود ق ــه خ ــی و روزان ــه اصل ــزو برنام  ج

دهند.
 نمک و فشار خون

ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه داد: افــرادی 
ــتند  ــون هس ــار خ ــاری فش ــه دارای بیم ک
ــای  ــی و غذاه ــواع ترش ــرف ان ــد از مص بای
شــور جلوگیــری کننــد؛ زیــرا نمــک بــه عنوان 
ــای  ــاد بیماری ه ــث ایج ــفید باع ــل س قات
ــود                                          ــب می ش ــه، قل ــه کلی ــی از جمل مختلف

ــد.  ــگ می کن ــریانی را تن ــای ش و رگ ه
وی یــادآور شــد: مصــرف مــواد غذایــی 
در  و کلســیم  منیزیــم  پتاســیم،  حــاوی 
 بهبــود فشــار خــون بســیار موثــر اســت 
و مصــرف کــم مــواد غذایــی حــاوی ســدیم  
کاهــش  موجــب  اشــباع  چربی هــای  و 

ــد.  ــد ش ــون خواه ــار خ فش
پــس بایــد مصــرف نمــک را محــدود کنیــد 
ــم                ــیم، منیزی ــاوی پتاس ــی ح ــواد غذای و م

ــد. ــت کنی و کلســیم دریاف
 عوارض فشار خون

فشــار خــون می توانــد عــوارض مختلفــی در 
افــراد ایجــاد کنــد کــه شــامل بیماری هــای 
چشــمی، ســکته های قلبــی، ســکته های 
بیماری هــای  کلیــوی،  امــراض  مغــزی، 

ــت. ــا و ...اس ــروق اندام ه ع
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت 
ــا  ــراد ب ــیاری از اف ــه در بس ــت ک ــن اس ای

تجویــز یــک نــوع دارو نمی تــوان فشــار 
ــرف  ــه مص ــاز ب ــرد و نی ــرل ک ــون را کنت خ

ــت.  ــد دارو اس چن
در ایــن صــورت فشــار خــون بیمــاران در حــد 
ــی  ــوارض جانب ــده و ع ــرل ش ــی کنت طبیع

ــاد می شــود. ــر ایج ــز کمت ــا نی داروه
ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا اســتفاده از 
ــث  ــاد باع ــدت زی ــرای م ــوع دارو ب ــک ن ی

ایجــاد عــوارض در بیمــاران می شــود.
بــرای حفــظ  ســالم  زندگــی  شــیوه   

طبیعــی خــون  فشــار 
تــرک زاده، مدیــر شــبکه    دکتــر حمیــد 
بهداشــت شــماره دو اصفهــان، بــا بیــان 
ــک  اینکــه بیمــاری فشــار خــون بیمــاری ی
ــد  ــاری چن ــک بیم ــه ی ــی نیســت، بلک عامل
ــه  ــون هم ــرد: چ ــار ک ــت، اظه ــی اس عامل
ــردش خــون  ــا گ ــدن انســان ب ــای ب اندام ه
در تمــاس اســت، افزایــش آن می توانــد 
ــد  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــام اندام ه  تم
و طیــف وســیعی از عــوارض را بــرای انســان 
ــای  ــه اعض ــد و هم ــته باش ــراه داش ــه هم ب

بــدن را درگیــر کنــد.

ــرک زاده ادامــه داد: شــیوه زندگــی ســالم  ت
بــرای حفــظ فشــار خــون طبیعــی و ســالم 

ــر مســتقیم دارد. تأثی
 بــرای داشــتن فشــار خــون طبیعــی 

چــه بایــد کــرد؟
ــای در  ــیم. در دنی ــود باش ــب وزن خ مواظ
ــی  ــه وزن و چاق ــریع، اضاف ــر س ــال تغیی ح
اضافــه وزن  و  اســت  افزایــش  حــال  در 
بــاال  خــون  فشــار  بیمــاری  بــه   منجــر 

می شود.

 غذاهای سالم انتخاب کنید
تــرک زاده درخصــوص نقــش غــذای ســالم 
ــح کــرد: مصــرف غذاهــای  در انســان تصری
ــدام خــوب اســت  ــک اق ســالم همیشــه ی
ــی را  ــای غذای ــت وعده ه ــه نخس و در درج

ــد فرامــوش کــرد.  نبای
ــالم  ــی س ــیوه زندگ ــک ش ــاد ی ــدف، ایج ه
ــن در روز  ــی؛ بنابرای ــم غذای ــه رژی ــت، ن اس
ــرف  ــوب مص ــی خ ــده غذای ــه وع ــد س  بای

کرد.
ایــن مســئول درخصــوص مصــرف غــذا 
ــذا و در  ــد در هــر ســهم غ ــرد: بای ــه  ک توصی
ــعی  ــید و س ــته باش ــه داش ــده توج ــر وع ه
ــد. ــم کنی ــذا را ک ــر ســهم غ ــدازه ه ــد ان کنی
آهســته غــذا بخوریــد و بــه بــدن خــود توجه 
ــذا  ــد غ ــر تن ــه اگ ــرا ک ــید؛ چ ــته باش داش
بخوریــد بــه راحتــی می توانیــد قــدر زیــادی 
مصــرف کنیــد و متوجــه مصــرف حجــم 

ــوید. ــذا نش ــادی از غ زی
وی خاطرنشــان کــرد: مــردم بایــد مصــرف 
میــوه و ســبزی را افزایــش دهنــد. در هفتــه 
ــای  ــی از وعده ه ــد دســت کم یک ســعی کنن
ــواع  ــا از غذاهــای گیاهــی و ان ــی را تنه غذای
دانه هــا و آجیــل را بــه شــکل طبیعــی و 

خــام و بــه عنــوان تنقــات مصــرف کننــد.

 زندگی فعال داشته باشید
آفریــده  تحــرک  بــرای  انســان  بــدن 
طریقــی  هــر  از  بنابرایــن  اســت؛  شــده 
ــم؛  ــت کنی ــد فعالی ــم بای ــت داری ــه دوس ک
دوچرخه ســواری، شــنا، پیــاده روی و هــر 
افزایــش  را  انســان  فعالیــت  کاری کــه 
می دهــد. حتــی اگــر وقــت نداریــم، 1۰ 
را  دقیقــه تمریــن ســاده چندبــار در روز 
ــت. ــر اس ــا مؤث ــه واقع ــم ک ــوش نکنی فرام

پــس ســعی کنیــم در محــل کار از پله هــا باال 
برویــم، ماشــین خــود را دورتــر پــارک کــرده 
و بقیــه راه را پیــاده برویــم، حرکت هــای 
کششــی و نرمشــی انجــام دهیــم، در زمــان 
ــه پیــاده روی برویــم، اگــر کار شــما  ناهــار ب
پشــت میزنشــینی اســت، هــر یــک ســاعت 
یکبــار حــرکات کششــی انجــام دهیــم و در 
ــا  اطــراف قــدم بزنیــم و اگــر می خواهیــم ب
ــا پزشــک  ــاز ب ــم، پیــش از آغ ــه کار کنی وزن

ــم. ــورت کنی مش
ــن  ــامتی بزرگ تری ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــا  ــان عط ــه انس ــه ب ــت ک ــی اس ــت اله نعم
شــده، مطلــوب اســت انســان قــدر ســامتی 
ــامتی از  ــر س ــه اگ ــرا ک ــد؛ چ ــود را بدان خ
ــرود، برگشــتن آن بســیار ســخت،  دســت ب

ــت. ــر اس ــت و هزینه ب پرزحم

توصیه کیمیای وطن: به فشارخون باال بی تفاوت نباشید

قاتل خاموش را جدی بگیرید

،،
بیمــاری فشــار خــون باعث گرفتگی 
عــروق و مشــکالت قلبــی می شــود 
و افــرادی کــه ســابقه چنیــن بیماری 
را دارنــد، بایــد از مصــرف بیــش از 

حــد نمــک خــودداری کننــد

یادداشت
 با مدیریت جهادی 

فرهنگ فضای مجازی را نهادینه کنیم

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

فضــای مجــازی، بــه عنــوان فضــای دومــی از زندگــی 
واقعــی اســت کــه ماننــد فضــای واقعــی، نیازمنــد فرهنــگ 
ــه در فضــای واقعــی از  ــه ک ــگ، همان گون ــن فرهن اســت. ای
عوامــل متعــددی ماننــد عــرف، شــرع، وضعیــت اقتصــادی 
ــود، در  ــی می ش ــات و ... ناش ــطح تحصی ــتی، س و معیش
 فضــای مجــازی نیــز از همیــن عوامــل تاثیــر پذیرفتــه 
ــاط از طریــق  ــر همیــن عوامــل نیــز تاثیــر می گــذارد. ارتب و ب
جالــب  جایــگاه  اخیــر،  در ســال های  مجــازی  فضــای 
توجهــی در میــان نســل جــوان جامعــه مــا پیــدا کــرده اســت. 
شــبکه های اجتماعــی در ابعــاد مختلــف زندگــی افــراد 
ــد؛  ــت نقــش دارن ــه هوی ــذار اســت و در شــکل دهی ب تأثیرگ
حتــی بــر ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی جوامــع نیــز 
ــراد، نامتعــادل  اثرگــذار هســتند. مختــل شــدن خاقیــت اف
 بــودن خــواب کافــی و کســل شــدن روحیــه شــاد نوجوانــان 
ــم خصوصــی  ــادن حری ــه خطــر افت ــن ب ــان و همچنی و جوان
ــائل  ــرح مس ــق ط ــی از طری ــدت مل ــال در وح ــراد، اخت اف
نــژادی و قومــی از جملــه معضــات پیــش رو در ایــن 
ــام  ــه نظ ــن دغدغ ــازی، مهم تری ــای مج ــت. فض ــوزه اس ح
ــن  ــر ای ــه اگ ــت ک ــران اس ــامی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــرل نشــود، بســیار  ــه درســتی و هوشــمندانه کنت ــات ب امکان
آســیب زا و خطرآفریــن خواهــد بــود. بــا توجــه بــه نقشــی کــه 
ــون فضــای مجــازی در ابعــاد مختلــف زندگــی داشــته   تاکن
نمی توانــد نادیــده گرفتــه شــود؛ امــا باید بــا مدیریــت صحیح 
ــای  ــی از ابزاره ــروزه یک ــازی، ام ــای مج ــود. فض ــرل ش کنت
ــه  ــا حــدودی توانســته ب ــرم اســت و ت دشــمنان در جنــگ ن
ــرای  ــد؛ دشــمن از فضــای مجــازی ب جامعــه مــا لطمــه بزن
تخریــب جوانــان و تهاجــم فرهنگــی اســتفاده می کنــد. 
ــرم  ــگ ن ــق جن ــرای تحق ــزاری ب ــروزه فضــای مجــازی اب ام
ــت  ــر ظرفی ــعی دارد از حداکث ــمن س ــت و دش ــمن اس دش
خــود اســتفاده کنــد تــا بتوانــد برنامه هــای اثربخــش خــود را 

ــد. ــاده کن ــان پی ــر روی جوان در کشــور مــا ب
ــد  ــا را تهدی ــازی، م ــای مج ــرم در فض ــگ ن ــون جن هم اکن
تدبیــر و مدیریــت جهــادی فرهنگــی  بــا  می کنــد کــه 
ــع  ــه نف ــویم و آن را ب ــروز ش ــه پی ــن هجم ــر ای ــم ب می توانی
منافــع انقــاب عزیــز تغییــر دهیــم؛ همان طــور کــه در دوران 
ــی  ــزم مل ــادی و ع ــت جه ــا مدیری ــز ب ــدس نی ــاع مق دف

ــویم. ــروز ش ــخت پی ــگ س ــتیم در جن توانس
 فضــای مجــازی عرصــه بســیار وســیعی اســت کــه کســی بــه 
ــور  ــن منظ ــه همی ــد؛ ب ــت کن ــد آن را مدیری ــی نمی توان تنهای
جهــت ترویــج فرهنــگ صحیــح اســتفاده از ایــن فضــا کــه 
بــا گســترش روزافــزون همــراه اســت، عــزم ملــی و هدایــت 

فرهنگــی نیــاز اســت.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبابخانــه   شــماره 

پــاک 3528 فرعــی مفــروز شــده از پــاک 10393 

ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــی  ــدی پاوائ ــود محم ــای محم ــام آق ــی بن ــده ثبت پرون

ــماره  ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــم   در جری ــد رحی فرزن

طــرف  از   95/09/14 139560302027011420مورخــه 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاف موضــوع قان ــات حــل اخت هی

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی مســتفر در ثبــت اســناد و امــاک منطقــه شــرق 

اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

و بــا توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــاک اصلی 

فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک بنــا به دســتور قســمت 

ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان ــر از م اخی

نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 

تاریــخ 1396/03/29  روزدو شــنبه   ســاعت 9 صبــح در 

محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 

آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد که 

در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 

ــون  ــق مــاده 20 قان ــان امــاک مطاب مجاوریــن و صاحب

ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ثب

ــاده 86  ــق م ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت

ــدت  ــد ظــرف م ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه قان ــن نام آئی

ــا  ــن اداره ب ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت یــک مــاه از تاری

تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام 

و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی 

ــا  ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــه نمای ارائ

نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعه 

ــن  ــه ای ــم دادخواســت را اخــذ و ب و گواهــی عــدم تقدی

منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه 

بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامه 

ــد داد.  خواه

تاریــخ انتشــار: 1396/03/01 شــماره :5301/ م الــف 

حســین هادیــزاده رییــس ثبــت اســناد و امــاک منطقه 

شــرق اصفهــان

آگهی مزایده
ــی  ــع قضای ــعبه اول مجتم ــی ش ــکام مدن ــرای اح اج

ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ ــماره ۱ اصفه ش

خصــوص پرونــده اجرایــی کاســه ۱۴۱ ۹۶۰ج ح / ۱ لــه 

خانــم الهــام براهیمــی و علیــه حســام نصیریــان مبنــی 

ــگ  ــروش شــش دان ــه منظــور ف ــروش ب ــر دســتور ف ب

پــاک ثبتــی ۱۴۹۸۸/ ۱۵۱۹۱ بــه نشــانی : خ احمــد ابــاد 

- خ مهــرگان - کوچــه ۶ - کوچــه بابابــزرگ ســاختمان 

ــل الذکــر کــه  ــا وصــف کارشناســی ذی ــوع واحــد ۱ ب طل

مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده اســت در 

ــا ۱۰ صبــح در محــل  مــورخ 96/3/25 از ســاعت 9/30ت

ایــن اجــرا ) طبقــه چهــارم - ســاختمان اجــرای احــکام 

دادگســتری خ نیکبخــت - جنــب بیمــه پارســیان( 

ــال  ــر اعم ــورد نظ ــک م ــوص مل ــد. در خص ــزار نمای برگ

مــاده ۱۱۱ قانــون اجــرای احــکام مدنــی صــورت گرفتــه 

اســت. طالبیــن خریــد ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه 

ــا  ــود ت ــد ب ــد از آن خواهن ــه بازدی ــادر ب ــک ق نشــانی مل

بــا تودیــع ۱۰ ٪ قیمــت کارشناســی بــه حســاب ســپرده 

دادگســتری بــه شــماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ نــزد بانــک ملی 

ــن  ــه ای ــزی ب ــش واری ــه فی ــان و ارائ دادگســتری اصفه

اجــرا در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد مزایــده از مبلــغ 

کارشناســی شــروع و پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 

ــود مشــخصات ملــک موجــود  ــده خواهــد ب ــده مزای برن

بــه شــرح ذیــل مــی باشــد ۱- نــام مالــک : 4.5 دانــگ 

خانــم الهــام براهیمــی بــه شــماره ســریال ســند ۱۴۱۱۱۹ 

ــه شــماره ســریال  ــان ب 1.5دانــگ آقــای حســام نصیری

ســند ۱۱۱۸ ۱۴ ۲- مســاحت عرصــه: آپارتمــان مســاحت 

اعیانــی : 72/8 متــر مربــع ۳- تعــداد طبقــات : آپارتمان 

طبقــه اول ۴-دیوارهــا: از نــوع دیــوار آجــری ســقف هــا : 

تیرچــه بتنــی ۵-نــوع ســازه : اســکلت بتنــی۶- دربهــای 

داخلــی : چوبــی بــا چهارچــوب فلــزی دربهــای خارجــی 

: چوبــی ۷- پنجــره هــای داخلــی : الومینیومــی پنجــره 

ــی  ــازک کاری داخل ــی ۸- ن ــی : الومینیوم ــای خارج ه

ســاختمان رنــگ روغنــی و گــچ بــری شــده ۹- پوشــش 

کــف ســاختمان : ســرامیک ۱۰- ســیتم گرمایــش: پکیج 

سیســتم ســرمایش : اســپیلت گازی در ســالن ۱۱- 

ــپزخانه  ــف- آش ــها : ال ــات سرویس ــازک کاری و امکان ن

ــات  ــن MDF و تاسیس ــا کابینت ــده ب ــی کاری ش : کاش

ــده  ــی کاری ش ــویی: کاش ــام و دستش ــل ب - حم کام

ــاختمان :  ــی س ــای خارج ــل ۱۲- نم ــات کام ــا تاسیس ب

ســنگ و آجــر نمــای خارجــی دیوارهــای حیــاط: ســنگ

۱۴- آسانســور: دارد مســاحت انبــاری: 3/73متــر مربــع 

ــاحت  ــداد و مس ــکونی ۱۶- تع ــری: مس ــوع کارب ۱۵- ن

پارکینــگ: یــک پارکینــگ بــه مســاحت 11/28 متــر مربع

ــن  ــر گرفت ــه در نظ ــه ب ــا توج ــذا ب ــی ه ــایر عل ۱۷- س

کلیــه عوامــل دخیــل در ارزیابــی بــه خصــوص موقعیــت 

ملــک، قدمــت ســاخت، عرضــه و تقاضــا و کیفیــت 

ــغ  ــوق الذکــر مبل ــگ ملــک ف ســاخت ارزش شــش دان

1/650/000/000 ریــال ) یــک میلیــارد و ششــصد و پنجــاه 

میلیــون ریــال ( ارزیابــی مــی گــردد. مــوارد فــوق جهــت 

اســتحضار آن مقــام محتــرم بــه حضورتــان ایفــاد گردیــد. 

ــف  شــماره :6071/م ال

اجــرای احــکام شــعبه اول مدنــی مجتمــع قضایــی 

شــماره 1 اصفهــان

تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود شــش دانــگ یــک بــاب 

خانــه پــاک شــماره 9.348واقــع در جولرســتان بخــش 

9 ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 

اجــرای  شــماره7004759-1395.10.6در  رای  موجــب 

ــه  ــون تعییــن تکلیــف اراضــی فاقــد ســند رســمی ب قان

نــام رضــا رضائــی دینانــی فرزنــد حســن در جریــان ثبــت 

ــه عمــل  ــی آن ب ــد حــدود قانون ــات تحدی اســت و عملی

نیامــده اســت.اینک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 

ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــام ب ــای ن ــت و تقاض ــون ثب 15قان

پــاک مرقــوم در روز دوشــنبه مورخ1396.3.29ســاعت 

9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد.لــذا بــه 

موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار میگــردد 

کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 

حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق 

مــاده 20قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

تحدیــدی تــا30روز پذیرفتــه خواهــد شــد.

تاریخ انتشار:1396/3/1مجتبی شادمان

معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه:۹۶۱۰۱۰۳۶۵۳۴۰۰۱۷۰

شماره پرونده:۹۵۰۹۹۸۳۶۵۳۴۰۰۳۴۰

شــعبه:۹۵۰۳۴۶تاریخ  بایگانــی  شــماره 

صفــوری  ســعید  تنظیم:۱۳۹۶.۰۱.۱۹خواهان\شــاکی 

\ بــه طرفیــت خوانــده  فرزنــد مــراد دادخواســتی 

آواســیانبه خواســته  انــره  امیــر بحیرایــی و  متهــم 

ــال  ــغ ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ری ــه مبل ــب )وجــه چک(ب ــه طل مطالب

نمــوده  فاورجــان  شهرســتان  عمومــی  شــعبه  بــه 

بــه شــعبه ۲دادگاه عمومــی  کــه جهــت رســیدگی 

واقــع  فاورجــان  شهرســتان  دادگســتری  حقوقــی 

۱-ســاختمان  ماصــدرا  خیابــان  فاورجــان  در 

دادگســتری-طبقه اول اتاق۲۲۵ارجــاع و بــه کاســه 

وقــت  کــه  گردیــده  ۹۵۰۹۹۸۳۶۵۳۴۰۰۳۴۰ثبــت 

شــده  ســاعت۱۲:۰۰تعیین  ۱۳۹۶.۴.۱۱و  ان  رســیدگی 

ــدگان و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــت.به عل اس

ــون  ــز ماده۷۳قان ــه تجوی ــاکی ب ــت خواهان\ش درخواس

آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 

ــت در  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن ام

ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای یک

خواندگان\متهــم پــس از نشــر اگهــی و اطــاع از مفــاد 

ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

حاضــر  رســیدگی  جهــت  فــوق  مقــرر  وقــت  در   و 

گردند.

ــی  ــعبه دوم دادگاه عموم ــی ش ــی دادگاه حقوق منش

فاورجان-خســرو  شهرســتان  )حقوقی(دادگســتری 

صدرا-ســاختمان  مــا  فاورجان-خیابــان  اقایــی 

اول دادگســتری-طبقه 

تاریخ انتشار۱۳۹۶/۳/۱

اطالعرسانی

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 
1395 اداره ثبت اسناد و امالک 

قمصر
و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۱ ماده  موجب  به 
نامه  آیین  اصاحی   ۵۹ ماده  و  اماک 
چهارم  ماهه  سه  در  اماکی که  به  مربوط 
شده  پذیرفته  آنها  ثبت  تقاضای   ۹۵ سال 
و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 
آگهی  ثبت  نظارت  هیات  آرای  طبق  آنچه 
آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی 

قمصر به شرح ذیل آگهی می نماید : 
نوع  و  مالک  مشخصات  و  پاک  شماره 
ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه 
تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور 

گردیده است .
اماک و ابنیه بخش یک حوزه ثبتی قمصر

فرفهان  در  واقع  اصلی   ۱۶ از  فرعی   ۲۶۶
قمصر – قدرت ا... بابائیان قمصری فرزند 
به  زمین  قطعه  ششدانگ   – حسینعلی 

مساحت ۶۳۷.۸۵ متر مربع 
در  واقع  اصلی   ۲۵ از  فرعی  های  شماره 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر
زاده ونی فرزند  تقی  ۱۵۱۶ – خانم سمیه 
حسن – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

۲۲۰.۵۶ متر مربع 
کاشانی  کردمیر  حسین  محمد   –  ۱۵۴۵
فرزند رضا – ششدانگ یکباب خانه باغ به 

مساحت ۷۲۱.۴۶ متر مربع 
فرزند  حسینی  اکبر  علی  سید   –  ۱۵۵۳
زمین  قطعه  ششدانگ   – یوسف  سید 

بمساحت ۱۲۰.۳۰ متر مربع 
۱۵۵۴ – محمد رضا رشادی فرزند حسین 
بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   –

۴۰۷.۹۸ متر مربع 

قمصری  الجوردی  فائقه  خانم   –  ۱۵۵۵

ششدانگ   – علی  سید  آقا  فرزند 

متر  ۳۸۰.۲۱ مساحت  به  زمین   قطعه 

 مربع 

فرزند  زاده  ناصری  مریم  خانم    -  ۱۵۵۶

سید ناصر – ششدانگ قطعه زمین گلستان 

به مساحت ۱۲۹۸.۲۷ متر مربع 

در  واقع  اصلی   ۳۶ از  فرعی  های  شماره 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   –  ۷۵۸

امرا... – ششدانگ یکباب دکان بمساحت 

۸.۳۵ متر مربع بانضمام یک سهم مشاع 

از دوازده سهم ششدانگ مشاعات خانه به 

شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب و داالن 

و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می 

باشد. 

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   –  ۷۵۹

امرا... و قاسمعلی سروی قمصری و گیان 

به  عبدا...  فرزندان  قمصری  سروی  خانم 

ترتیب نسبت به۶ و ۲ و یک سهم از ۹ سهم 

ششدانگ یکباب طویله و یکباب باال خانه 

سهم  ۶و۲و۱  بانضام  مزبور  طویله  فوقانی 

مشاعات  ششدانگ  سهم   ۱۰۸ از  مشاع 

خانه به شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب 

راهرو و مطبخ و مستراح و چاه  و  وداالن 

آب می باشد .

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   –  ۷۶۰

امرا... – ششدانگ یکباب اطاق به مساحت 

۱۳.۵۶ متر مربع بانضمام یکسهم مشاع  از 

به  دوازده سهم ششدانگ  مشاعات خانه 

شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب و داالن 

و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می 

باشد .

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   -  ۷۶۱

امرا... – ششدانگ دو باب اطاق و باالخانه 

به مساحت ۳۶.۵۷ متر مربع بانضمام ۴ 

سهم مشاع از ۱۲ سهم ششدانگ مشاعات 

خانه به شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب 

و داالن و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه 

آب می باشد .

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   -  ۷۶۲

به  اطاق  باب  دو  ششدانگ   – امرا... 

دو  بانضمام  مربع  متر   ۶۸.۲۶ مساحت 

سهم از ۱۲ سهم ششدانگ مشاعات خانه 

به شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب و داالن 

و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می 

باشد .

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   -  ۷۶۳

به  باغچه  یکباب  ششدانگ   – امرا... 

یک  بانضمام  مترمربع   ۳۱۴.۷۲ مساحت 

سهم  از ۱۲ سهم ششدانگ مشاعات خانه 

به شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب و داالن 

و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می 

باشد .

۷۶۴ و ۷۶۵ - ابوالقاسم نعمتی قمصری 

به  خانه  یکباب  – ششدانگ  امرا...  فرزند 

دو  بانضمام  مربع  متر   ۹۷.۴۴ مساحت 

سهم از ۱۲ سهم ششدانگ مشاعات خانه 

به شماره ۷۶۶ فرعی که شامل درب و داالن 

و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می 

باشد .

و  قمصری  سروی  رمضانعلی   –  ۷۶۸

خانم  و گیان  قمصری  سروی  عباسعلی 

سروی قمصری فرزندان عبدا... به ترتیب 

 ۱۸ از  مشاع  یک سهم  و   ۹ و  به۸  نسبت 

قفیزی  پنج  زمین  قطعه  ششدانگ  سهم 

مشهور به باغچه آخوند 

فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   -  ۷۶۹

به  باغچه  یکباب  ششدانگ   – امرا... 

مساحت ۱۱۷.۷۶ متر مربع 

اصفهانیان  حسن   –  ۹۷۴ از  فرعی   ۲۱۱۰

به  یکباب خانه  فرزند محمد – ششدانگ 

مساحت ۲۷۶.۰۸ مترمربع 

غفارزاده  مهدی   –  ۹۷۴ از  فرعی   ۲۱۱۱

قنائی  زهرا  خانم  و  احمد  فرزند  قمصری 

 – بالمناصفه   - صفرعلی  فرزند  قمصری 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۶۹.۰۸ 

مترمربع 

۲۱۳۳ فرعی از ۱۵۹ – سید حمید سیدی 

فرزند سید مرتضی – ششدانگ  قمصری 

قطعه زمین به مساحت ۱۰۷.۳۹ مترمربع 

۲۱۳۴ فرعی از ۱۵۹ – سید حمید سیدی 

به  نسبت  مرتضی  سید  فرزند  قمصری 

۱۴۰.۲۸ سهم مشاع و مرتضی زین الدینی 

مشاع  سهم   ۲۱۰ به  نسبت  صادق  فرزند 

زمین  قطعه  ششدانگ  سهم   ۳۵۰.۲۸ از 

بمساحت ۳۵۰.۲۸ مترمربع 

۲۱۴۹ فرعی از ۱۰۹۱ – سید علی موسویان 

قطعه  ششدانگ   – مصطفی  سید  فرزند 

 ۳۶۸.۶۷ مساحت  به  محصور  زمین 

مترمربع 

جعفریان  محمد   –  ۱۰۲۳ از  فرعی   ۲۱۶۳

زجاجی  اعظم  خانم  و  حبیب  فرزند  فینی 

فرزند رضا – بالمناصفه – ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت ۴۴۶.۷۰ مترمربع 

در  واقع  اصلی   ۴۹ از  فرعی  های  شماره 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر

۱۶۰ و۱۵۳ – حسین یزدی قمصری فرزند 

اسدا... – ششدانگ دو باب اتاق و یکباب 

طویله به مساحت ۱۳۶.۲۹ متر مربع 

و  قمصری  فضلی  شاه  احسان   –  ۳۲۴

فرزندان  قمصری  فضلی  شاه  محسن 

قطعه  ششدانگ   – بالمناصفه   – محمد 

 ۶۷۵.۳۳ مساحت  به  مشجر  زمین 

مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی 

۸۲۵ – جعفر نیکخواه قمصری فرزند فرج 

به  مشجر  زمین  قطعه  ششدانگ   – ا... 

مساحت ۱۴۲۹.۱۹ مترمربع 

احمد  فرزند  بهامین  ابولفضل   –  ۱۷۳۲

مساحت  به  سرجوبه  قطعه  ششدانگ   –

۵۲.۸۶ مترمربع

و  اسماعیل  فرزند  رزاقی  محمد   –  ۱۷۳۴

عباس  فرزند  فینی  سلیمانیه  رویا  خانم 

به  زمین  قطعه  – ششدانگ  بالمناصفه   –

مساحت ۲۰۰ مترمربع 

۲۷۸۱ – ولی لطفی قهرودی فرزند نعمت 

به  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   – ا... 

مساحت ۴۲۸.۰۶ مترمربع 

۲۷۸۳ – اکبر قربانی زاده قمصری فرزند 

احمد – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

۳۸۱.۹۴ مترمربع 

فرزند  پور  شکوهی  فروغ  خانم   –  ۲۷۸۵

زمین  قطعه  ششدانگ   – حسین  سید 

محصور به مساحت ۱۷۵.۱۳ متر مربع

خانم  و  احمد  فرزند  صابر  علی   –  ۲۷۸۶

صدیقه حسنی احدیت فرزند سید عباس 

نسبت به۴ و ۲ دانگ مشاع -  ششدانگ 

مساحت  به  خانه  یکباب  از  قسمتی 

۴۳۹.۶۳ مترمربع 

فرزند  نژاد  نبوی  محسن  سید   –  ۲۷۸۷

به  باغ  درب  یک  ششدانگ   – علی  سید 

مساحت ۲۷۲.۲۳ مترمربع 

۲۷۹۳ فرعی از ۳۰۰ – خانم زهره یوسفیان 

ششدانگ   – عباسعلی  فرزند  قمصری 

قطعه زمین به مساحت ۵۱۸.۶۱ مترمربع 

۲۷۹۴ فرعی از ۳۰۰ – سید حسین نخلی 

فرزند سید محمد – ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت ۵۹۳ مترمربع  

اسناد  ثبت  قانون   ۱۶ ماده  موجب  به 

و اماک چنانچه کسی نسبت به اماک 

مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد 

آگهی  نوبت  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید 

نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده اند 

واخواهی  دادخواست  روز   ۹۰ مدت  ظرف 

تبصره  و طبق  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 

دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 

های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی 

ذیصاح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست 

در  و  نماید  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را 

آگهی دعوایی  این  انتشار  از  صورتیکه قبل 

باید گواهی  ، طرف دعوا  باشد  اقامه شده 

دادگاه را مشعر به جریان دعوا ظرف مدت 

مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی 

طرح دعوا که بعد از انقضای مدت مرقوم 

اخیر  مطابق قسمت  و  اثر  با  واصل شود 

ماده ۱۶ و تبصره ماده ۱۷ قانون ثبت رفتار 

خواهد شد . ضمنا طبق ماده ۵۶ آیین نامه 

قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 

واخواهی  و  قید  صورتمجلس  در  حدود 

صاحبان اماک و مجاورین نسبت به حدود 

و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد 

شد . این آگهی در دو نوبت و به فاصله ۳۰ 

روزنامه  در  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  روز 

 کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر 

می شود .

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲                             

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۶۱/م الف

آگهی نوبتی  سه ماهه چهارم سال 
1395  اداره ثبت  اسناد وامالک 

شهرستان آران وبیدگل 
بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد واماک وماده 

۵۹ اصاحی و آیین نامه مربوط به اماکی  که 

در سه ماهه  چهارم سال۱۳۹۵  تقاضای ثبت 

آنها پذیرفته  ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 

یا  و  تجدید شده   باید  آنها  آگهی  استان  ثبت 

شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  

حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  در ردیف های 

الف وب به  شرح آتی  آگهی می نماید: 

الف (شماره پاک  و مشخصات  مالک ونوع 

مربوطه   ماهه  سه  در  آنها   اظهارنامه  ملک که 

قبل تنظیم  وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور 

گردیده اند واماکی که قبا اظهارنامه آنها تنظیم 

شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  آگهی نشده 

اند :

اماک وابنیه بخش ۳ آرا ن وبیدگل 

واقع  اصلی   ۲۶۳۷ پاک  از  فرعی   شماره 

درمسعود آباد 

آرانی   پور  غیاث  حسین  آقای  فرعی:    ۸۵۵۰

آرانی  فاطمه معبدی  و خانم  فرزند محمدرضا 

ششدانگ  )بالمناصفه(،  اله    حبیب  فرزند 

مساحت  به  چهاردیواری  یکباب  از  قسمتی 

۸.۵۲  مترمربع.

در  واقع  اصلی  از پاک ۲۶۴۰   فرعی   شماره 

آران دشت

فرزند  آرانی   قاسم حداد  آقای  ۱۸۰۵  فرعی: 

اصغر  و خانم فاطمه اصانی فرزند عباس ) 

مساحت   به  یکبابخانه  ششدانگ  بالمناصفه(، 

۲۱۷.۹۰ مترمربع.

۱۸۲۰  فرعی: خانم حمیده کوزه گرآرانی فرزند 

حسن  ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱۱۹.۳۰ مترمربع.

واقع  اصلی    ۲۶۴۵ پاک  از  فرعی   شماره 

دراراضی وشاد

فرزند  آرانی  فدائیان  اله  روح  آقای  فرعی:   ۸۱

ماشا اله ، ششدانگ یکباب ساختمان وانباری 

متصل به آن به مساحت ۲۱۷.۴۰ مترمربع. 

۱۱۱۷  فرعی: آقای ابوالفضل فدائیان آرانی فرزند 

ماشا اله  ،  ششدانگ  یکباب ساختمان وانباری 

متصل به آن به مساحت ۲۴۰.۷۵ مترمربع.

۱۱۱۸  فرعی: آقای عباس فدائیان آرانی فرزند 

ماشا اله  ،  ششدانگ  یکباب ساختمان وانباری 

متصل به آن به مساحت ۲۴۳ مترمربع.

شماره های فرعی  از پاک ۲۶۴۸ اصلی واقع در 

مزرعه ابراهیم آباد 

۹۳۷ فرعی: آقای محمد جعفر دهقان پورآرانی 

دامداری  یکباب  ششدانگ   ، عباس   فرزند 

وقطعه زمین مزروعی متصل به آن به مساحت 

۱۶۱۸.۶۲ مترمربع. 

۹۳۸  فرعی: خانم معصومه وثوق فرزند علی 

به  مزروعی   زمین  قطعه  ششدانگ    ، اکبر  

مساحت ۳۷۶ مترمربع. 

شماره های فرعی  از پاک ۲۷۰۳ اصلی واقع در 

اراضی دوالب بیدگل

۵۶۴  فرعی: آقای علی اصغر مسیحی بیدگلی 

فرزند علی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۱۳۶.۵ مترمربع

بیدگلی  سلطانی   حسین  آقای  فرعی:    ۵۶۵

فرزند مهدی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۱۰۷.۵ مترمربع

شماره های فرعی  از پاک ۲۷۱۵ اصلی واقع 

در ابوزیدآباد

فرزند  مرتضوی  ابوالفضل  آقای  فرعی:    ۵۲۱

شهاب الدین ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۷۱۹.۳۰ مترمربع

 پاک ۲۷۳۸ اصلی  واقع در بخش سه آران 

وبیدگل

۲۷۳۸ اصلی خانم فاطمه شیبانی فرزند علی 

پاشا وغیره   ششدانگ مزرعه مرنجاب  مشتمل 

بر اراضی دائر وبائر واستخر وقلعه کهنه وسیخه و 

بوم کن  ورشته قنات که مجاری آن شش شبانه 

روز بر۱۲ طاق تقسیم می شود 

اماک وابنیه بخش ۴ آرا ن وبیدگل 

شماره های فرعی  از پاک ۱۴ اصلی واقع در 

علی آباد

پورموسوی   حسین  سید  آقای  فرعی:    ۱۵۷۹

فرزند سید هدایت اله  ، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت ۱۸۳۰.۷۵ مترمربع

۱۵۸۰ فرعی: آقای سید محمود ابوالفتحی فرزند 

سید مرتضی ، ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

به مساحت ۷۸۲۴.۳۰ مترمربع

 ب( اماکی  که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر 

اشتباه موثری  که در  بواسطه   منتشر  ولکن 

هیئت  آرائ  وبموجب  داده   رخ  آنها   انتشار  

اختیارات   به  مستند  اداری   دستور  یا  نظارت  

تفویضی  هیئت نظارت  موضوع بندهای ۳۸۵ 

و۳۸۶ و۳۸۷ مجموع بخشنامه های ثبتی  تا 

اول مهرماه سال ۱۳۶۵ منجر به تجدید  آگهی 

شده اند .

آگهی اصاحی  اماک وابنیه  بخش سه  آران 

وبیدگل 

شماره های فرعی واقع در اماکن  بیدگل

بیدگلی  زاده  کریم  ناصر  آقای   : اصلی   ۳۰۹۲

بیدگلی  نوحیان  فاطمه  وخانم  عباس  فرزند 

فرزندرضا  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به 

ثبتی  اظهارنامه  در  مترمربع.  مساحت ۱۴۴.۹۰ 

مالکیت به نام دو متقاضی پذیرش ثبت گردیده 

فاطمه  خانم  مالکیت  نوبتی  آگهی  در  که 

طبق  لذا  است  افتاده  ازقلم  بیدگلی  نوحیان 

 ۹۶/۰۱/۲۰-۲۸۹۹۱۳ شماره  وارده  ذیل  دستور 

و  اصاح  آن  نوبتی  آگهی  وبیدگل  آران  ثبت 

مجددا منتشر می گردد

چنانچه   اماک  ثبت   قانون   ۱۶ ماده  بموجب 

کسی نسبت به  اماک مندرج  قسمت) الف(  

مدت  ظرف  باشد  داشته  واخواهی  آگهی  این 

 ۳۰ مدت  ظرف  )ب(  بند  به  ونسبت  روز    ۹۰

روز  دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  

قانون  واحده   ماده   ۲ تبصره  طبق  و  تسلیم  

  ، ثبت  معترضی   های  پرونده  تکلیف  تعین 

معترض ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم 

دادخواست   بایستی  اداره   این  به  اعتراض  

خود را به مرجع ذیصاح قضائی  گواهی تقدیم 

تسلیم  اداره   این  وبه  اخذ   را  دادخواست  

اقامه شده  نماید ودر صورتی که قبا دعوائی  

باشد  طرف دعوی باید  گواهی دادگاه مشعر 

تسلیم  مرقوم  مدت   دعوی  ظرف  جریان  بر 

نماید . اعتراضات  و یا گواهی طرح دعوی  که 

بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  با اثر 

بوده  ومطابق قسمت اخیر  ماده ۱۶ و تبصره ۱۷ 

قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده ۵۶ 

قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون  تعین 

پذیرفته  ثبت  معترضی   های  پرونده  تکلیف  

خواهد شد  این آگهی در دو نوبت  به فاصله 

۳۰ روز  از تاریخ انتشار  بشرح ذیل  در روزنامه 

نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۹۶/۰۲/۰۲ 

تاریخ انتشار نوبت  دوم  :  ۹۶/۰۳/۰۱   

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل  عباس 

عباس زادگان 

  م االف  ۵/۲۲/۹۵/۵۵



امروز دوشنبه 01 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 435 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

ــی شهرســتان فالورجــان  رســمی مســتقر در واحــد ثبت

تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 

ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت ل ــده اس گردی

مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در 

دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامــه هــای کیمیــای 

وطــن و اصفهــان زیبــا آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 

اعتراضــی داشــته باشــند ، مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه اولی

ــس از  ــلیم و پ ــل تس ــالک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب

اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح 

قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض ، طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد . ــررات ســند مالکی مق

مــورخ   139560302007005832 شــماره  رای   -  1

فرزنــد  کلیشــادی  رضائــی  عباســعلی   95/12/05

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــینقلی نس حس

ــع پــالک شــماره 19 اصلــی  مســاحت 335.50 مترمرب

واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

خریــداری شــده از مالــک رســمی محمــد تقــی دهقــان.

مــورخ   139560302007005833 شــماره  رای   -  2

95/12/05 روح الــه رضائــی کلیشــادی فرزند عباســعلی 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس

ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 32.77 مترمرب ــازه ب مغ

ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــی واق 19 اصل

مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی محمــد 

ــان. ــی دهق تق

مــورخ   139560302007005834 شــماره  رای   -  3

95/12/05 علیرضــا دهقــان کلیشــادی فرزند قاســمعلی 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس

ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 32.77 مترمرب ــازه ب مغ

ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــی واق 19 اصل

مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی محمــد 

ــان. ــی دهق تق

مــورخ   139660302007000036 شــماره  رای   -  4

فرزنــد  کلیشــادی  رضائــی  الــه  فضــل   96/01/15

حیدرعلــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــالک  ــع پ ــه مســاحت 262.55 مترمرب ــه ب ــاب خان یکب

ــت  ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ش

اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

رســمی حیدرعلــی رضائــی کلیشــادی.

مــورخ   139660302007000037 شــماره  رای   -  5

96/01/15 عــزت حیــدری کلیشــادی فرزنــد محمدعلــی 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس

خانــه بــه مســاحت 262.55 مترمربــع پــالک شــماره 19 

اصلــی واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی حیدرعلــی 

ــادی. ــی کلیش رضائ

مــورخ   139660302007000045 شــماره  رای   -  6

ــداله  ــد اس ــی فرزن ــمی فالورجان ــب قاس 96/01/15 کوک

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــع در  ــی واق ــماره 15 اصل ــالک ش ــع پ 173.70 مترمرب

فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــک رســمی غالمرضــا شــفیعی. ــداری شــده از مال خری

مــورخ   139660302007000047 شــماره  رای   -  7

96/01/15 حســین نصــر اصفهانــی فرزنــد صفرعلــی 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــک  ــی از ی ــماره 266 فرع ــالک ش ــع پ 323.03 مترمرب

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در کارالدان بخــش 9 ثب ــی واق اصل

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض

مــورخ   139660302007000048 شــماره  رای   –  8

ــبت  ــعلی نس ــد عباس ــی فرزن ــه کیان 96/01/15 معصوم

ــاحت 257.05  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب

مترمربــع پــالک شــماره 15 اصلــی واقــع در فالورجــان 

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــان. ــه دادی ــی ال ــمی تق ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000049 شــماره  رای   -  9

فرزنــد مســیب  فودانــی  علــی جعفــری   96/01/15

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

237.98 مترمربــع پــالک شــماره 43 اصلــی واقــع 

در فــودان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود 

ــت. ــمی اس ــک رس مال

مــورخ   139660302007000131 شــماره  رای   -  10

شهرســتان  پــرورش  آمــوزش  مدیریــت   96/01/23

ــاب  ــمتی از یکب ــدانگ قس ــه شش ــبت ب ــان نس فالورج

پــالک  بــه مســاحت 2564.67 مترمربــع  مدرســه 

خریــداری  الواســطه  مــع  اصلــی   386 شــماره 

شــماره  رای  و  رســمی  مالکیــن  کلیــه  از  شــده 

139660302007000132 مــورخ 96/01/23 نســبت بــه 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب مدرس ــمتی از یکب ــدانگ قس شش

1137.42 مترمربــع پــالک شــماره 1139 فرعــی از 386 

اصلــی واقــع در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت.

مــورخ   139660302007000133 شــماره  رای   -  11

شهرســتان  پــرورش  آمــوزش  مدیریــت   96/01/23

فالورجــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مدرســه 

ــماره 15  ــالک ش ــع پ ــاحت 2230.28 مترمرب ــه مس ب

اصلــی واقــع در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض

مــورخ   139660302007000134 شــماره  رای   -  12

96/01/23 خدیجــه نیــکان فالورجانــی فرزنــد غالمرضــا 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

197.50 مترمربــع پــالک شــماره 413 اصلــی واقــع 

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ در فالورج

ــکان. ــرخ نی ــمی ف ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

مــورخ   139660302007000137 شــماره  رای   -  13

96/01/23 فاطمــه توکلــی گارماســه فرزنــد جعفــر 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 150 

ــرزوان  ــع در ب ــی واق ــالک شــماره 407 اصل ــع پ مترمرب

الواســطه  مــع  اصفهــان  ثبــت   9 بخــش  گارماســه 

خریــداری شــده از مالــک رســمی احمــد قبــادوز.

مــورخ   139660302007000138 شــماره  رای   -  14

96/01/23 احمــد خســروی اجگــردی فرزنــد فتحعلــی 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

248.52 مترمربــع پــالک شــماره 130 فرعــی از 37 

ــان  ــت اصفه ــاد بخــش 9 ثب ــب آب ــع در حبی ــی واق اصل

مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

عصمــت برکتیــن.

مــورخ   139660302007000140 شــماره  رای   –  15

قلــی کاظمــی قهدریجانــی فرزنــد  96/01/23 رضــا 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس ــب ال حبی

مســاحت 189.67 مترمربــع پــالک شــماره 733 فرعــی 

از 386 اصلــی واقــع در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

مــورخ   139660302007000141 شــماره  رای   -  16

96/01/23 ســید هاجــی موســوی تریــزی فرزنــد ســید 

هــادی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه نیمــه تمــام 

بــه مســاحت 245.31 مترمربــع پــالک شــماره 19 

اصلــی واقــع در کلیشــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

ــین  ــمی حس ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری الواس

ــادی. ــی کلیش طالب

مــورخ   139660302007000142 شــماره  رای   -  17

96/01/23 احمــد صفــری کلیشــادی فرزنــد کریــم 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

142.25 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع 

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد  بخ در کلیش

خریــداری شــده از مالــک رســمی عبــاس صفــری 

کلیشــادی.

مــورخ   139660302007000144 شــماره  رای   -  18

96/01/23 احمدرضــا کشــاورزیان کلیشــادی فرزنــد 

غالمعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 138.90 مترمرب مس

مــع  اصفهــان  ثبــت   9 بخــش  کلیشــاد   در  واقــع 

ــک رســمی غالمرضــا  ــداری شــده از مال الواســطه خری

دهقــان کلیشــادی.

مــورخ   139660302007000148 شــماره  رای   -  19

ــبت  ــی نس ــد نوروزعل ــماعیلی فرزن ــر اس 96/01/23 اکب

ــاحت 244.70  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب

ــع  ــی واق ــی از 21 اصل ــماره 7 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

ــع الواســطه  ــان م ــت اصفه در ســودرجان  بخــش 9 ثب

ــزدی. ــاس ی ــمی عب ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

مــورخ   139660302007000410 شــماره  رای   -  20

ــبت  ــی نس ــد نوروزعل ــماعیلی فرزن ــر اس 96/02/06 اکب

ــه مســاحت  ــه نیمــه ســاز ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان ب

214.22 مترمربــع پــالک شــماره 7 فرعــی از 21 اصلــی 

واقــع در ســودرجان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

ــاس  ــمی عب ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری الواس

ــزدی. ی

مــورخ   139660302007000421 شــماره  رای   -  21

ــبت  ــین نس ــد محمدحس ــتی فرزن ــا رش 96/02/06 رض

ــاحت 1131.23  ــه مس ــاغ ب ــدرب ب ــدانگ یک ــه شش ب

مترمربــع پــالک شــماره 419 اصلــی واقــع در دچــه عابــد  

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــی. ــی رحیم ــمی حیدرعل ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000422 شــماره  رای   -  22

ــد احمدرضــا نســبت  ــم ســعیدی فرزن 96/02/06 ابراهی

ــاحت 23.79  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ب

ــاد   ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــادی. ــعیدی کلیش ــم س ــمی کاظ ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000424 شــماره  رای   -  23

96/02/07 محمدعلــی جعفــری فودانــی فرزنــد مســیب 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــی واقــع در  ــع پــالک شــماره 43 اصل 164.35 مترمرب

ــود  ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب ــودان  بخ ف

ــت. ــمی اس ــک رس مال

مــورخ   139660302007000426 شــماره  رای   -  24

96/02/07 ســعید شــفیع زاده زفــره فرزنــد فیــض الــه 

ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــار دان ــه چه نســبت ب

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 174.40 مترمرب ــه مس ــه ب خان

434 اصلــی واقــع در کارویــه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی اســت. ــه متقاضــی خــود مال ک

مــورخ   139660302007000427 شــماره  رای   -  25

96/02/07 اعظــم کریمــی فرزنــد جعفــر نســبت بــه دو 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع  ــی واق ــماره 434 اصل ــالک ش ــع پ 174.40 مترمرب

در کارویــه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــک رســمی ســعید شــفیع زاده  ــداری شــده از مال خری

ــره. زف

مــورخ   139660302007000429 شــماره  رای   -  26

فرزنــد  96/02/07 رجبعلــی محمــدزاده قهدریجانــی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس احمدرض

مســاحت 327.50 مترمربــع پــالک شــماره 920 فرعــی 

از 385 اصلــی واقــع در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

مــورخ   139660302007000457 شــماره  رای   -  27

ــش  ــد خدابخ ــزی فرزن ــان ج ــره امینی 96/02/09 طاه

ــه ســاز  ــاب ســاختمان نیم ــه ششــدانگ یکب نســبت ب

بــه مســاحت 427 مترمربــع پــالک شــماره 527 اصلــی 

واقــع در پــالرت  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــدی. ــی محم ــک رســمی عل ــداری شــده از مال خری

مــورخ   139660302007000458 شــماره  رای   -  28

ــتان  ــی ره شهرس ــام خمین ــداد ام ــه ام 96/02/09 کمیت

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــان نس فالورج

ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 522.85 مترمرب اداری ب

497 اصلــی واقــع در پــاوا  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ابوالقاســم 

ــه. وزیری

مــورخ   139660302007000459 شــماره  رای   -  29

فرزنــد  فالورجانــی  قاســمی  محمدتقــی   96/02/09

غالمرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ــی  ــالک شــماره 15 اصل ــع پ مســاحت 179.95 مترمرب

واقــع در فالورجــان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی علــی 

قاســمی.

مــورخ   139660302007000460 شــماره  رای   -  30

96/02/09 مجتبــی دهقانــی فرزنــد نعمــت الــه نســبت 

ــاحت 252.88  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب

ــب  ــع در حبی ــی واق ــماره 37 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب

آبــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری 

ــی. ــه دهقان ــت ال ــمی نعم ــک رس ــده از مال ش

مــورخ   139660302007000462 شــماره  رای   -  31

96/02/09 غالمرضــا محمــدی فرزنــد چراغعلــی نســبت 

ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــه چه ب

ــالک شــماره 1164  ــع پ ــه مســاحت 343.30 مترمرب ب

فرعــی از 430 اصلــی واقــع در مینادشــت بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــیدی. ــه رش ــل ال ــمی فض رس

مــورخ   139660302007000463 شــماره  رای   -  32

96/02/09 زهــرا رشــیدی فرزنــد فضــل الــه نســبت 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ب

 1164 شــماره  پــالک  مترمربــع   343.30 مســاحت 

فرعــی از 430 اصلــی واقــع در مینادشــت بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــیدی. ــه رش ــل ال ــمی فض رس

مــورخ   139660302007000464 شــماره  رای   -  33

96/02/09 جــواد محمــدی گاونانــی فرزنــد اکبــر نســبت 

ــاحت 237.83  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب

مترمربــع پــالک شــماره 8 فرعــی از 430 اصلــی واقــع 

ــی  ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب ــت بخ در مینادش

ــک رســمی اســت. خــود مال

مــورخ   139660302007000478 شــماره  رای   -  34

96/02/10 خــداداد اســرافیلی بیشــه فرزنــد حبیــب الــه 

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 180 

ــی  ــی از 667 اصل ــماره 2707 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

واقــع در اراضــی کــوه دنبــه بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی اســت. متقاضــی خــود مال

مــورخ   139660302007000479 شــماره  رای   -  35

96/02/10 ســید عبــاس قطبــی فرزنــد ناصــر نســبت بــه 

ــع  ــه مســاحت 188 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

پــالک شــماره 405 اصلــی واقــع در گارماســه بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــی گارماســه. ــی توکل رســمی قربانعل

مــورخ   139660302007000480 شــماره  رای   -  36

ــه  ــبت ب ــی نس ــد عل ــر فرزن ــی مه ــا عل 96/02/10 رض

 36.20 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ 

ــاد  ــع پــالک شــماره 5 اصلــی واقــع در منصورآب مترمرب

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــعود. ــرزا مس ــد می ــمی احم ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000481 شــماره  رای   -  37

بهمــن  فرزنــد  محمــودی  ابراهیــم   96/02/10

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

واقــع  اصلــی   19 پــالک شــماره  مترمربــع   107.28

ــع  ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد بخ ــاد کلیش در جعفرآب

ــه  ــمی فاطم ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری  الواس

شیرزادی.

مــورخ   139660302007000482 شــماره  رای   -  38

96/02/10 علیرضــا حســن پــور ســودرجانی فرزنــد قلــی 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

204.60 مترمربــع پــالک شــماره 7 فرعــی از 21 اصلــی 

واقــع در ســودرجان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

ــاس  ــمی عب ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری الواس

ــزدی. ی

مــورخ   139660302007000485 شــماره  رای   -  39

ابراهیــم  فرزنــد  محمــدی  اســماعیل   96/02/10

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

216.66 مترمربــع پــالک شــماره 386 اصلــی واقــع 

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ در قهدریج

ــدی  ــان محم ــمی رمض ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

قهدریجانــی.

مــورخ   139660302007000507 شــماره  رای   -  40

ــد  ــادی فرزن ــف آب ــوب نج ــهربانو شهرآش 96/02/11 ش

محمدرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه بــه 

مســاحت 267.85 مترمربــع پــالک شــماره 24 اصلــی 

ــع  ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــم بخ ــاغ ابریش ــع در ب واق

الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ســلطانعلی 

ــادری. ن

مــورخ   139660302007000508 شــماره  رای   -  41

ــبت  ــا نس ــد رض ــی فرزن ــر اصفهان ــد نص 96/02/11 احم

ــاحت 171.78  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب

ــی  ــک اصل ــی از ی ــماره 305 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــم  ــک رســمی مهرالســادات عال ــداری شــده از مال خری

ــی. کارالدان

مــورخ   139660302007000512 شــماره  رای   -  42

ــه  ــبت ب ــر نس ــد ناص ــفیعی فرزن ــدی ش 96/02/11 مه

ــاحت  ــه مس ــام ب ــه تم ــه نیم ــاب خان ــدانگ یکب شش

ــی از 385  ــماره 127 فرع ــالک ش ــع پ 224.19 مترمرب

اصلــی واقــع در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی شــاه بیگــم 

ــی. ــری قهدریجان اکب

مــورخ   139660302007000586 شــماره  رای   -  43

96/02/12 حمیــد نصــر آزادانــی فرزنــد عبــاس نســبت 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ب

 242 شــماره  پــالک  مترمربــع   258.47 مســاحت 

فرعــی از یــک اصلــی واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبــت 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

مــورخ   139660302007000587 شــماره  رای   -  44

فرزنــد  آشنســتانی  چاوشــی  زارع  ثریــا   96/02/12

عبدالعلــی نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــه بــه مســاحت 258.47 مترمربــع پــالک  یکبــاب خان

ــع در کارالدان  ــی واق ــک اصل ــی از ی ــماره 242 فرع ش

ــک  ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــت. ــمی اس رس

مــورخ   139660302007000628 شــماره  رای   -  45

ــه  ــد عبدال ــی فرزن ــریفی فالورجان ــم ش 96/02/16 کری

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 271.95 مترمرب ــه مس ــه ب خان

407 اصلــی واقــع در بــرزوان گارماســه بخــش 9 ثبــت 

اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــمی. ــول قاس ــمی بت رس

مــورخ   139660302007000629 شــماره  رای   -  46

96/02/16 بتــول قاســمی شــرودانی فرزنــد حســن 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 271.95 مترمرب ــه مس ــه ب خان

407 اصلــی واقــع در بــرزوان گارماســه بخــش 9 ثبــت 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه

مــورخ   139660302007000633 شــماره  رای   -  47

مــراد  علــی  فرزنــد  احســان جمشــیدی   96/02/16

نســبت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 146.40 

مترمربــع پــالک شــماره 430 اصلــی واقع در مینادشــت 

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــیدی. ــی جمش ــمی جعفرقل ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000634 شــماره  رای   -  48

96/02/17 مجیــد ســلمانیان قهدریجانــی فرزنــد رجــب 

علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

ــالک شــماره 868 فرعــی از 385  ــع پ 235.05 مترمرب

ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق اصل

مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

مختارطاهــری.

مــورخ   139660302007000635 شــماره  رای   -  49

ــی  ــد مصطف ــادی فرزن ــعیدی کلیش ــر س 96/02/17 اکب

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

واقــع  اصلــی   19 شــماره  پــالک  مترمربــع   186.02

در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــری  ــان جعف ــمی رمض ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

کلیشــادی.

مــورخ   139660302007000636 شــماره  رای   -  50

96/02/17 اکبــر ایــزدی فرزنــد اســداله نســبت بــه 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 170.15 مترمربــع 

پــالک شــماره 405 اصلــی واقــع در گارماســه بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــادی. ــدی عموه ــمی مه رس

مــورخ   139660302007000638 شــماره  رای   -  51

ــد  ــادی فرزن ــن آب ــی حس ــی کاظم 96/02/17 رمضانعل

یکبــاب  از  قســمتی  ششــدانگ  بــه  نســبت  رضــا 

ــالک  ــع پ ــاحت 8 مترمرب ــه مس ــوی( ب ــل ج خانه)مح

شــماره 773 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در حســن آبــاد  

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــم. ــهرداری ابریش ــمی ش ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000641 شــماره  رای   -  52

96/02/17 مرتضــی خــدادادی پاوائــی فرزنــد حیدرعلــی 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــع در  ــی واق ــماره 519 اصل ــالک ش ــع پ 88.24 مترمرب

دســتجرد شــاده بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

خریــداری شــده از مالــک رســمی حیدرعلــی خــدادادی.

مــورخ   139660302007000644 شــماره  رای   -  53

ــد  ــد احم ــادی فرزن 96/02/17 عباســعلی ناظــری یزدآب

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری 

ــع  ــاحت 150.5 مترمرب ــه مس ــاز ب ــه س ــکونی نیم مس

ــش 9  ــاد بخ ــع در یزدآب ــی واق ــماره 4 اصل ــالک ش پ

ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــری. ــان باق ــمی رمض رس

مــورخ   139660302007000645 شــماره  رای   -  54

فرزنــد  احمــدی  بابــا  کریمــی  البــرز   96/02/17

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس محمدعل

ــی  ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 149.80 مترمرب مس

واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــی اکبــری. ــداری شــده از مالــک رســمی رضــا قل خری

مــورخ   139660302007000646 شــماره  رای   -  55

فرزنــد  فالورجانــی  نیــکان  غالمعبــاس   96/02/17

غالمحســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 

ــماره 413  ــالک ش ــع پ ــاحت 251.38 مترمرب ــه مس ب

ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ ــع در فالورج ــی واق اصل

مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی زوجــه 

ــدی. ــم کرون رحی

مــورخ   139660302007000651 شــماره  رای   -  56

96/02/17 ابراهیــم فتاحــی کلیشــادی فرزنــد غالمرضــا 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

واقــع  اصلــی   19 شــماره  پــالک  مترمربــع   120.79

در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

ــی فتاحــی  ــک رســمی حیدرعل ــداری شــده از مال خری

کلیشــادی.

مــورخ   139660302007000723 شــماره  رای   -  57

ــور  ــد تیم ــمی فرزن ــی هاش ــوش حاج 96/02/23 داری

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــع در  ــی واق ــماره 24 اصل ــالک ش ــع پ 37.67 مترمرب

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــم بخ ــاغ ابریش ب

خریــداری شــده از مالــک رســمی محمدعلــی رحیمــی.

مــورخ   139660302007000725 شــماره  رای   -  58

ــدی  ــد مه ــی فرزن ــمی فالورجان ــت قاس 96/02/23 عف

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

واقــع  اصلــی  پــالک شــماره 15  104.42 مترمربــع 

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ در فالورج

ــمی. ــدی قاس ــمی مه ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

مــورخ   139660302007000726 شــماره  رای   -  59

96/02/23 حمیدرضــا توکلــی گارماســه فرزنــد حســین 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

105.34 مترمربــع پــالک شــماره 410 اصلــی واقــع 

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــه بخ در گارماس

ــی. ــم توکل ــمی قاس ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

مــورخ   139660302007000733 شــماره  رای   -  60

ــه  ــر نســبت ب ــد اصغ ــری فرزن 96/02/23 رضــا جهانگی

ششــدانگ قســمتی از یکبــاب بــاغ تــاالر بــه مســاحت 

1352.40 مترمربــع پــالک شــماره 24 اصلــی واقــع در 

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــم بخ ــاغ ابریش ب

خریــداری شــده از مالــک رســمی نعمــت الــه ســعیدی.

مــورخ   139660302007000736 شــماره  رای   -  61

فرزنــد  قهدریجانــی  کاظمــی  هوشــنگ   96/02/23

رمضــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

 562 شــماره  پــالک  مترمربــع   283.60 مســاحت 

ــش 9  ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق ــی از 386 اصل فرع

ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

رســمی عبــاس کاظمــی قهدریجانــی.

مــورخ   139660302007000741 شــماره  رای   -  62

فرزنــد حســن  اصفهانــی  نصــر  96/02/24 فخــری 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 35.22 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ

ــش  ــع در کارالدان بخ ــی واق ــک اصل ــی از ی 282 فرع

ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه 9 ثب

ــت. اس

مــورخ   139660302007000742 شــماره  رای   -  63

96/02/24 مهــری نصــر اصفهانــی فرزند حســن نســبت 

بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 

مســاحت 35.22 مترمربــع پــالک شــماره 282 فرعــی 

از یــک اصلــی واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت.

مــورخ   139660302007000744 شــماره  رای   -  64

96/02/24 امرالــه رحیمــی فرزنــد مرتضــی نســبت 

بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 114.28 

ــاد  ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــی. ــین رحیم ــمی حس ــک رس از مال

مــورخ   139660302007000746 شــماره  رای   -  65

ــا  ــد غالمرض ــی فرزن ــکان فالورجان ــرخ نی 96/02/24 ف

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــع  ــی واق ــماره 413 اصل ــالک ش ــع پ 134.25 مترمرب

ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ در فالورج

رحیــم  زوجــه  رســمی  مالــک  از  شــده  خریــداری 

کرونــدی.

مــورخ   139660302007000755 شــماره  رای   -  66

96/02/25 غالمعلــی جوانمــردی قهدریجانــی فرزنــد 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه 4.5 دان ــبت ب ــه نس عزیزال

ــالک  ــع پ ــاحت 290.25 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب

شــماره 1112 فرعــی از 385 اصلــی واقــع در قهدریجــان 

ــک  ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــت.  ــمی اس رس

مــورخ   139660302007000756 شــماره  رای   -  67

فرزنــد  قهدریجانــی  زاده  حمــزه  طلعــت   96/02/25

محمدجعفــر نســبت بــه 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــالک  ــع پ ــاحت 290.25 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب

شــماره 1112 فرعــی از 385 اصلــی واقــع در قهدریجــان 

ــک  ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــت. ــمی اس رس

مــورخ   139660302007000757 شــماره  رای   -  68

ــد جعفــر نســبت  ــا فرزن 96/02/25 اشــرف هاشــمی نی

بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ــی  ــالک شــماره 15 اصل ــع پ مســاحت 134.62 مترمرب

واقــع در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

ــی  ــک رســمی غالمعل ــداری شــده از مال الواســطه خری

ــیدی. جمش

مــورخ   139660302007000758 شــماره  رای   -  69

96/02/25 اکبــر رهنمــا فالورجانــی فرزنــد صفــر نســبت 

بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ــی  ــالک شــماره 15 اصل ــع پ مســاحت 134.62 مترمرب

واقــع در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 

ــی  ــک رســمی غالمعل ــداری شــده از مال الواســطه خری

ــیدی. جمش

مــورخ   139660302007000760 شــماره  رای   -  70

96/02/25 غالمرضــا نصــر آزادانــی فرزنــد محمــود 

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــک  ــی از ی ــماره 178 فرع ــالک ش ــع پ 342.31 مترمرب

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در کارالدان بخــش 9 ثب ــی واق اصل

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض

مــورخ   139660302007000761 شــماره  رای   -  71

فرزنــد  قهدریجانــی  کاظمــی  مهــران   96/02/25

ــه  ــه نیم ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــنگ نس هوش

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 261.74 مترمرب ــه مس ــاز ب س

562 فرعــی از 386 اصلــی واقــع در قهدریجــان  بخــش 

9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از 

مالــک رســمی عبــاس کاظمــی قهدریجانــی.

72- رای شــماره   139560302007006188   مــورخ     

ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت جمه 1395/12/24    دول

نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش – اداره کل آمــوزش 

ــدانگ      ــه شش ــبت ب ــان   نس ــتان اصفه ــرورش اس و پ

یــک بــاب مدرســه    بــه مســاحت     1310  مترمربــع 

ــع در   ــی واق ــی از385    اصل ــماره       فرع ــالک ش پ

ــه  ــک اولی ــان مال ــت اصفه قهدریجــان      بخــش 9 ثب

ــه ــن اولی مالکی

مــورخ         13960302007006180 شــماره    رای   -73

ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت جمه 1395/12/24    دول

نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش – اداره کل آمــوزش 

ــدانگ      ــه شش ــبت ب ــان  نس ــتان اصفه ــرورش اس و پ

ــه مســاحت     4653.34   ــاب ســاختمان     ب ــک ب ی

ــی  ــع پــالک شــماره  1139  فرعــی از386  اصل مترمرب

واقــع در   قهدریجــان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک 

ــه  متقاضــی اولی

مــورخ         139660302007000611 شــماره    رای   -74

بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری  دولــت   1396/2/14

کل  اداره   – پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  نمایندگــی 

آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان فرزنــد     نســبت 

ــه مســاحت   ــاب مدرســه     ب ــه ششــدانگ     یــک ب ب

1384.30     مترمربــع پــالک شــماره   737    فرعــی از    

ــت  ــع در  قهدریجــان      بخــش 9 ثب ــی واق 385 اصل

ــوق ــالک ف ــن رســمی پ ــه  مالکی ــک اولی ــان مال اصفه

75- رای شــماره  0683 13966030200700   مــورخ     

فرزنــد    بجگــردی   فرهــاد کریمــی       1396/2/18

ــه       ــاب خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب ــد  نس محم

بــه مســاحت     487.90  مترمربــع پــالک شــماره       

ــش 9  ــع در  اردال      بخ ــی واق ــی از 437    اصل فرع

ــمی ــا قاس ــی آق ــه حاج ــک اولی ــان مال ــت اصفه ثب

76- رای شــماره   139660302007000657   مــورخ     

1396/2/17   مریــم شــکرگزار کرافشــانی    فرزنــد  

قلــی   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      

ــماره      ــالک ش ــه مســاحت   232.85    مترمربــع پ ب

فرعــی از  538   اصلــی واقــع در    کرافشــان    بخــش 

ــه ــه  متقاضی ــک اولی ــان مال ــت اصفه 9 ثب

77- رای شــماره  5037 13956030200700   مــورخ     

ــد   ــیچانی فرزن ــت س ــر جوانبخ 1395/10/23       ناص

ــاب  ــک ب ــه ششــدانگ     ی ــبت ب غالمحســین   نس

ســاختمان      بــه مســاحت   78.99    مترمربــع پــالک 

شــماره       فرعــی از   4  اصلــی واقــع در  شــهر ابریشــم    

بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه رجبعلــی باقــری

78- رای شــماره  3156 13956030200700   مــورخ     

ــد   علــی محمــد   1395/6/29  علــی مســکین     فرزن

ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب نس

ــماره    530    ــالک ش ــع پ ــاحت224.62    مترمرب مس

فرعــی از    1 اصلــی واقــع در   کارالدان     بخــش 9 ثبــت 

ــی ــه حــاج حســن نصــر اصفهان ــک اولی ــان مال اصفه

79- رای شــماره  5184 13956030200700   مــورخ     

نرگانــی   فرزنــد     1395/11/3    مرتضــی دهقانــی 

بهمــن نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      

بــه مســاحت      166.87 مترمربــع پــالک شــماره       

فرعــی از701     اصلــی واقــع در    اکبرابــاد    بخــش 9 

ــوی ــر مرتض ــه اکب ــک اولی ــان مال ــت اصفه ثب

مــورخ         13956030200700  1176 شــماره   رای   -80

ــه     ــد امرال 1395/2/22  صغــرا رضایــی جوچــی     فرزن

ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب نس

شــماره        پــالک  مترمربــع      431.91 مســاحت   

فرعــی از  496   اصلــی واقــع در  جوچــی      بخــش 9 

ــی ــه رضای ــه امرال ــک اولی ــان مال ــت اصفه ثب

مــورخ         13966030200700  0682 شــماره   رای   -81

1396/2/18      حســن رهنمــا فالورجانــی فرزنــد  

ــه       ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ     ی شــکراله   نســبت ب

بــه مســاحت200.47       مترمربــع پــالک شــماره       

فرعــی از   15  اصلــی واقــع در    فالورجــان    بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه شــکراله رهنمــا فالورجانــی

مــورخ         13966030200700  0681 شــماره   رای   -82

1396/2/18     احمــد رضایــی کوهانســتانی  فرزنــد 

قاســم    نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب تعمیــرگاه بــه 

ــع پــالک شــماره 22  فرعــی  مســاحت184.67 مترمرب

از 53  اصلــی واقــع در بلــوار شــفق       بخــش 9 ثبــت 

اصفهــان مالــک اولیــه متقاضــی

83- رای شــماره  6173 13956030200700   مــورخ     

1395/12/24      فریــدون قیصــری فرزنــد    علــی 

ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب نس

شــماره        پــالک  مترمربــع    113.96 مســاحت     

8فرعــی از   21  اصلــی واقــع در    ســودرجان    بخــش 

اســماعیلی  اولیــه کریــم  مالــک  اصفهــان  ثبــت   9

ســودرجانی

 84- رای شــماره  6174 13956030200700   مــورخ     

فرزندعلــی      قیصــری      فریــدون    1395/12/24

ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب نس

مســاحت   150.61    مترمربــع پــالک شــماره  7     

فرعــی از    21 اصلــی واقــع در  ســودرجان       بخــش 

اســماعیلی  اولیــه کریــم  مالــک  اصفهــان  ثبــت   9

ســودرجانی

مــورخ         13956030200700  6201 رای شــماره    -85

1395/12/28 اصغــر اســماعیلی ســودرجانی      فرزنــد  

رضــا   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  ســاختمان     

بــه مســاحت     32.25  مترمربــع پــالک شــماره   336    

فرعــی از22     اصلــی واقــع در     ســودرجان   بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه مرتضــی اســماعیلی

13956030200700   مــورخ      86- رای شــماره  6203 

ــی داد     ــد عل ــودی   فرزن 1395/12/28    شــعبان محم

ــه ششــدانگ  نســبت ب

مســاحت209.85        بــه  خانــه       بــاب  یــک      

مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از     19اصلــی واقــع 

در   جعفرابــاد     بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه 

ــی ــن صالح حس

87- رای شــماره  5552 13956030200700   مــورخ     

ــد  ــادی   فرزن ــور فضــل اب ــاس قمرپ 1395/11/20    عب

ــاب  ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب ــه    نس ــدرت ال ق

ــالک  ــع پ ــاحت336.42      مترمرب ــه مس ــه      ب خان

شــماره   1087    فرعــی از    385 اصلــی واقــع در       

ــه  ــن اولی ــان مالکی ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ قهدریج

ــی ــاس جمال ــی و عب ــر قل ــینقلی و امی حس

88- رای شــماره  5593 13956030200700   مــورخ     

1395/11/21    مرضیــه نــوروزی باغکمــه   فرزنــد  

قــدرت الــه   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      

بــه مســاحت    236.40   مترمربــع پــالک شــماره       

ــع در ســهلوان      بخــش 9  ــی واق ــی از  41   اصل فرع

ــوروزی ــر ن ــه اکب ــک اولی ــان مال ــت اصفه ثب

مــورخ         13956030200700 89-رای شــماره  5586 

1395/11/20    شــهناز نصیــری    فرزنــد  محمــد   

ــک  ــگ مشــاع از  ششــدانگ     ی ــه ســه دان نســبت ب

ــع  ــاحت    186.43   مترمرب ــه مس ــه      ب ــاب خان ب

پــالک شــماره       فرعــی از  411   اصلــی واقــع در  

شــرودان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه دکتــر 

ــی ــدی کیان مه

90- رای شــماره  5587 13956030200700   مــورخ     

1395/11/20    رحیــم نصیــری فرزنــد حســین    نســبت 

بــه ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      

بــه مســاحت    186.43   مترمربــع پــالک شــماره       

ــش 9  ــرودان  بخ ــع در  ش ــی واق ــی از  411   اصل فرع

ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه دکتــر مهــدی کیانــی

مــورخ         13966030200700  0699 شــماره   رای   -91

ــد  ــودرجانی فرزن ــماعیلی س ــی اس 96/02/18    مرتض

ــه       ــاب خان ــه  ششــدانگ     یــک ب ــاس    نســبت ب عب

بــه مســاحت    281.72   مترمربــع پــالک شــماره     7  

فرعــی از  21  اصلــی واقــع در  ســودرجان بخــش 9 ثبــت 

اصفهــان مالــک عبــاس اســماعیلی 

92-رای شــماره 139660302007000680مــورخ96/02/18 

نــادر باقــری فرزندحســین نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 157.5متــر مربــع پــالک 

شــماره  فرعــی از 32 اصلــی واقــع در آغچــه بــدی 

بخــش 9 ثبــت اصفهــان  مالــک اولیــه احمدرضــا 

محمــدی

 95/12/28-139560302007006202 رای شــماره   -93

حســن ســعیدی بــاغ ابریشــمی فرزنــد مرتضــی نســبت 

ــر  ــاحت 252.11مت ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ب

ــع در  ــی واق ــی از 24 اصل ــماره  فرع ــالک ش ــع پ مرب

ــه  ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــه ثب ــاغ ابریشــم بخــش ن ب

ــعیدی  ــی س مرتض

 96/02/18  -13966030200700677 شــماره  رای   -94

ــه   ــبت ب ــه  نس ــد امرال ــی فرزن ــی چمگردان ــن زمان مهی

دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  

212.90متــر مربــع پــالک شــماره7  فرعــی از 21 اصلــی 

واقــع در ســودرجان  بخــش نــه ثبــت اصفهــان مالــک 

اولیــه رمضانعلــی حســن پــور

 96/02/18  -13966030200700679 شــماره  95-رای 

غالمرضــا زمانــی فرزنــد قدیرعلــی   نســبت بــه   چهــار 

ــاحت   ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش دان

212.90متــر مربــع پــالک شــماره7  فرعــی از 21 اصلــی 

واقــع در ســودرجان  بخــش نــه ثبــت اصفهــان مالــک 

ــور ــی حســن پ ــه رمضانعل اولی

 96/02/18  -13966030200700684 شــماره  96-رای 

ــدانگ  ــه  شش ــبت ب ــر  نس ــد اکب ــی فرزن ــلم کرم مس

یکبابخانــه بــه مســاحت  202.60متــر مربــع پــالک 

شــرودان   در  واقــع  اصلــی   411 از  فرعــی  شــماره 

خــود  اولیــه   مالــک  اصفهــان  ثبــت  نــه   بخــش 

متقاضی 

رای اصالحــی شــماره 13966030207000414   مــورخ 

ــدون  ــد فری ــه زاده فرزن 1396/02/06  محمدرضــا خیرال

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

202.65 مترمربــع پــالک شــماره86 فرعــی از 24 اصلــی 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب ــم بخ ــاغ ابریش ــع در  ب واق

ــف 159 ــت. م ال ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض

:  روز  دوشــنبه مـــورخ  نوبــت اول  انتشــار  تاریــخ 

1396 /03 /01

تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : روز ســه شــنبه مــورخ 

 1396 /03 /16

شهرســتان  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس 

فالورجــان

 اکبر پور مقدم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء 

صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

مالکانه  تصرفات  تیران  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 

منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 

صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

مورخ   139560302016000520 شماره  1-رای 

عسکرانی   دادخواه  فاطمه  خانم  مالکیت   1395/12/28

به مساحت  باغ   یکدرب  در ششدانگ  فرزند غالمرضا  

یک    از  فرعی    2492 شماره  پالک  مربع  متر   1006.63

اصلی و اقع درتیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

از حسن شیرازی تهرانی فرزند حسین 

مورخ   139560302016000521 شماره  2-رای 

فرزند    مختاری  محمود  آقای  مالکیت   1395/12/28

ششدانگ  سهم    31 از  مشاع  سهم  در8/5  اله  عبد 

یکدرب باغ  به مساحت ششدانگ 3448/58 متر مربع 

پالک شماره2333/2 فرعی از 2اصلی و اقع دررضوانشهر 

بخش دوازده ثبت اصفهان که نامبرده مالک مشاعی می 

باشد.

3-رای شماره 139560302016000005 مورخ 1396/01/15 

سه  در  منوچهر  فرزند  سلطانی    رامین  آقای  مالکیت 

دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ اربابی  به مساحت 

ششدانگ  61830.31 متر مربع پالک 36 اصلی و اقع 

درروستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

موروثی از میرزا حسن سلطانی 

4-رای شماره 139560302016000008 مورخ 1396/01/17 

سه  در  منوچهر  فرزند  سلطانی    سمیرا  آقای  مالکیت 

دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ اربابی  به مساحت 

ششدانگ  61830.31 متر مربع پالک 36 اصلی و اقع 

درروستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

موروثی از میرزا حسن سلطانی 

مورخ   139560302016000013 شماره  5-رای 

فرزند  سلطانی  رامین  آقای  مالکیت   1396/01/24

باغ  یکدرب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  منوچهر 

مربع  متر   43162.67 ششدانگ   مساحت  به  آسیابی 

پالک 36 اصلی و اقع درروستای افجان بخش دوازده 

ثبت اصفهان خریداری موروثی از میرزا حسن سلطانی 

6-رای شماره 139560302016000014 مورخ 1396/01/24 

مالکیت خانم سمیرا سلطانی فرزند منوچهر در سه دانگ 

مساحت  به  آسیابی  باغ  یکدرب  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ  43162.67 متر مربع پالک 36   اصلی و اقع 

درروستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

موروثی از میرزا حسن سلطانی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون   

مهدی شبان-  م الف 50

تاریخ نشر 1396/02/17      نوبت دوم 1396/03/01

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 
 تعیین تکلیف  اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع    هیأت  صادره  آراء  برابر 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    وضعیت ثبتی  

مستقر در  واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 

مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  میشود  

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 

را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

مورخ   139660302023001034 شماره  رای  1-برابر 

به شماره شناسنامه1603  95/8/27 خانم طیبه فیروزه 

فرزند  اصفهان   از  صادره   1285531523 ملی  کد 

یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  کریم 

مفروزی  مربع  متر  به مساحت87/59   باب ساختمان 

ثبت   3 بخش  در  واقع  اصلی     2614 شماره  پالک  از 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز 

گردیده است 

مورخ   139660302023001036 شماره  رای  2-برابر 

به شماره  اصفهانی  آقای محمود وطن خواه   95/8/27

آبادان   از  شناسنامه239 کد ملی 1817394762 صادره 

فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

مفروزی  مربع  متر  به مساحت87/59   باب ساختمان 

ثبت   3 بخش  در  واقع  اصلی     2614 شماره  پالک  از 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.

عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد  

شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/17      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/3/1

امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و امالک 

مرکزی اصفهان  م الف 3812
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کوتاه اخبار 
 بدنسازان ایرانی 

مدال های آسیایی را درو کردند
ــک  ــادی کالســیک و فیزی ــدام، ب ــرورش ان ملی پوشــان پ
ایــران بــا کســب ۱2 مــدال طــال، 4 مــدال نقــره و 2 مــدال 
ــیایی 2۰۱۷ در  ــابقات آس ــی مس ــوان قهرمان ــه عن ــز ب برن

مغولســتان رســیدند. 
در روز نخســت رقابت هــا و در بخــش فیزیــک، آریــا 
نــوروزی و محمــد کبــودی، نماینــدگان دســته قــدی ۱۷4 
و ۱۷۸ ســانتیمتر ایــران موفــق بــه کســب دو مــدال طــال 
ــدی ۱۷۰ ســانتیمتر  ــور در دســته ق شــدند و شــنیتا لک پ
ــای  ــام رقابت ه ــس از اتم ــه پ ــان شــد. بالفاصل نایب قهرم
فیزیــک، مســابقات بــادی کالســیک آغــاز شــد کــه تیــم 
ــد  ــت. وحی ــور داش ــده حض ــت نماین ــا هف ــران ب ــی ای مل
ــدگان  ــوی نماین ــد موس ــید امی ــرب و س ــی ع ــاعی، عل س
ــن  ــانتیمتر در اولی ــدی ۱۶۵، ۱۶۸ و ۱۷۱ س ــته های ق دس
تجربــه آســیایی خــود موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی 
 ۱۷۱ قــدی  دســته  در  نیــز  ایمانــی  شــدند. محســن 
ســانتیمتر، مــدال برنــز را از آن خــود کــرد. همچنیــن 
 وحیــد بادپــی نماینــده دســته قــدی ۱۷۸ ســانتیمتر 
ــاد  ــانتیمتر و فرش ــدی ۱۸۰ س ــته ق ــی در دس ــن نخع امی
قهرمــان  ســانتیمتر   ۱۸۰+ قــدی  دســته  در   ولی پــور 

شدند. 
در رشــته پــرورش انــدام علــی فوالدونــد در ۹۰ کیلــو 
ــت  ــی نیکبخ ــرم، عل ــمی در ۹۵ کیلوگ ــاس قاس ــرم، عب گ
ــرم  ــروآبادی در +۱۰۰ کیلوگ ــن خس ــرم و حس در ۱۰۰ کیلوگ
نماینــدگان ایــران بودنــد کــه در پایــان توانســتند گردن آویــز 
ــمند در وزن ۸۵  ــم ارزش ــد. ابراهی ــود کنن ــال را از آن خ ط
کیلوگــرم، رســول داوری در وزن ۹۵ کیلوگــرم و رضــا رضایی 

ــر ســکوی دوم ایســتادند.  ــز ب ــرم نی در وزن ۱۰۰ کیلوگ
ــام  ــب مق ــا کس ــرم ب ــلیمانی در وزن ۷۵ کیلوگ ــد س امی
ســوم مــدال برنــز را از آن خــود کــرد. همچنیــن، علی اکبــر 
 نیکبخــت، نماینــده دســته وزنــی ۱۰۰ کیلوگــرم ایــران 
موفــق شــد عنــوان قهرمــان قهرمانــان آســیا در ســال 2۰۱۷ 

را بــه نــام خــود ثبــت کنــد. کاپ

 پرونده دو بازداشتی فوتبال 
در دادسرای فرهنگ و رسانه

فدراســیون فوتبــال روز گذشــته بــا انتشــار خبــری اعــالم 
کــرد 2 دالل فوتبالــی توســط نهادهــای مربوطــه بازداشــت 
نقل وانتقــال  کار  در  بازداشت شــده  فــرد   2 شــده اند. 
غیرقانونــی بازیکــن به ویــژه در رده هــای پایــه فعــال 
ــته اند.  ــت داش ــران فعالی ــهر ته ــتر در ش ــد و بیش بوده ان
ــن  ــات ای ــده اعتراف ــت آم ــه دس ــات ب ــاس اطالع ــر اس ب
ــال را  ــاد در فوتب ــا فس ــه ب ــدی در رابط ــاد جدی ــراد ابع اف
ــن  ــه ای ــالق ب ــه اخ ــس از ورود کمیت ــد. پ ــا می کن افش
ــه  ــات ادام ــن تحقیق ــه ای ــاه اســت ک ــن م ــده، چندی پرون
ــالق  ــه اخ ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ــورک ب ــی ت دارد. قاض
ــار  ــه اخب ــته ک ــده داش ــن پرون ــادی را در ای ــات زی مطالع

ــد.  ــد ش ــر خواه ــک منتش ــده ای نزدی ــد در آین جدی
بنــا بــر ایــن گــزارش پرونــده ایــن دو فــرد در شــعبه ویــژه 
جرائــم ورزشــی دادســرای فرهنــگ و رســانه در حــال 

ــت. میــزان ــی اس ــق و بررس تحقی

ورزش بانوان
برنز آسیا بر گردن ریحانه آرانی

قهرمانــی  دوومیدانــی  رقابت هــای  ادامــه  در 
نوجوانــان آســیا، رکــورد ملــی پرتــاب چکــش بانــوان 
شکســته شــد. ریحانــه آرانــی در ایــن رقابت هــا بــا 
ــه  ــق ب ــانتیمتر موف ــر و 4۱ س ــورد ۵۵ مت ــت رک ثب
ــورد  ــن رک ــا ای ــد. او ب ــران ش ــورد ای ــتن رک شکس
ــان  ــی نوجوان ــاب چکــش دوومیدان ــز پرت مــدال برن

ــرد. ایســنا ــب ک ــم کس ــیا را ه آس

فوتبال اعتمادبه نفس دختران را 
افزایش می دهد

دخترانــی کــه فوتبــال بــازی می کننــد اعتمادبه نفــس 
کــه  دارنــد  دخترانــی  بــه  نســبت  بیشــتری 

می دهنــد.  انجــام  دیگــر  ورزش هــای 
بســیاری از دختــران فوتبالیســت تیمــی را کــه در آن 
بــازی می کننــد، ماننــد خانــواده دوم خــود می بیننــد. 
ــن مســئله باعــث افزایــش اعتمادبه نفــس آن هــا  ای
بــا  راحت تــر  تــا  می کنــد  کمــک  و  می شــود 
داده  نشــان  بررســی ها  بیاینــد.  کنــار  فشــارها 
فوتبــال بیــش از ورزش هــای دیگــر اعتمادبه نفــس 
ــال  ــن فوتب ــد. همچنی ــش می ده ــران را افزای دخت
بیشــتر از ورزش هایــی همچــون تنیــس بــه دختران 
ــرای انجــام  ــزه می دهــد. ب احســاس نشــاط و انگی
ایــن مطالعــات 4 هــزار دختــر جــوان مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد. بررســی ها نشــان داد کــه ورزش 
فوتبــال توانایــی دختــران در حــل مشــکالت را 
افزایــش می دهــد و بــه آن هــا کمــک می کنــد 
ــل  ــی و تحصی ــارهای خانوادگ ــا فش ــر ب ــا راحت ت ت
کنــار بیاینــد. ۸۰ درصــد زنــان فوتبالیســت معتقدنــد 
ــد.  ــا می افزای ــس آن ه ــر اعتمادبه نف ــن ورزش ب ای
همچنیــن بررســی ها نشــان داده دخترانــی کــه 
فوتبــال بــازی می کننــد در مدرســه نمــرات بهتــری 

ســان می گیرنــد. 

 صعود پینگ پنگ بانوان 
به فینال بازی های باکو

تیــم ملــی پینگ پنــگ بانــوان در مرحلــه نیمه نهایــی 
بازی هــای همبســتگی اســالمی مقابــل ترکیــه 

ــال شــد.  ــروز و راهــی فین پی
تیــم ملــی پینگ پنــگ بانــوان ایــران پــس از 
شکســت گویــان بــه مرحلــه نیمه نهایــی صعــود 
ــل  ــی مقاب ــه نیمه نهای ــنبه در مرحل ــرد و روز یکش ک
ــال  ــی فین ــروز و راه ــر 2 پی ــه ۳ ب ــا نتیج ــه ب ترکی
ــو  ــالمی باک ــتگی اس ــگ همبس ــابقات پینگ پن مس

شــد.
 ملی پوشــان در فینــال بــه مصــاف تیــم آذربایجــان 
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فوتبــال  ملــی  تیــم  آمادگــی  اردوی 
ایــران بــرای دیــدار سرنوشت ســاز برابــر 
نظــر  زیــر  دیــروز  صبــح  از  ازبکســتان 

شــد. آغــاز  کــی روش  کارلــوس 
ــه  ــران البت ــال ای ــگ فوتب ــتاره های لی  س
بــه جــز بازیکنــان تیم هــای حاضــر در 
لیــگ قهرمانــان آســیا زیــر نظــر کــی روش 
را  خــود  ســخت  تمرینــات  یارانــش  و 
ــا  ــی روش ب ــدی ک ــار ج ــد. رفت ــاز کردن آغ
ســتاره های جــوان تیــم ملــی در ایــن اردو 
ــی  ــچ بازیکن ــا هی ــی روش ب ــان داد ک نش
در  بهترین هــا  تنهــا  و  نــدارد  تعــارف 
ــد  ــی جــای خواهن ــم مل ــی تی  لیســت نهای

گرفت.
 او همچنیــن از همیــن حــاال نشــان داد 
ــا  ــده تنه ــای باقی مان ــران از بازی ه ــه ای ک
کار  نمی گــذارد  و  می خواهــد  پیــروزی 
ــر  ــا و اگ ــه ام ــی ب ــام جهان ــه ج ــود ب صع
کشــیده شــود. البتــه ایــن اردو نــکات 

ــت. ــم داش ــی ه جالب
 بازگشت مغضوب ها

اردوی  ماه هــای گذشــته  و  هفته هــا  در 
ــادی  ــر شــایعات زی ــی تحــت تأثی ــم مل تی
درخصــوص تغییــرات غیرمنتظــره کارلــوس 

کــی روش قــرار داشــت؛ از جملــه خــط 
ــی  ــم ایران ــمی، مترج ــن قاس ــوردن آری خ
همچنیــن دن گاســپار، مربــی دروازه بان هــا 
ــا  ــی. ام ــم مل ــرمربی تی ــی س ــار قدیم و ی
ــر دو  ــی ه ــم مل ــد تی ــاز اردوی جدی ــا آغ ب
ــار  ــاره در کن ــی روش دوب ــار خط خــورده ک ی

ــدند. ــده ش ــی دی ــرمربی پرتغال س

کــی روش  پابه پــای  قاســمی  آریــن   
بــرای  را  مربــی  ایــن  صحبت هــای 
ــه  ــن اینک ــرد؛ ضم ــه می ک ــان ترجم بازیکن
ــو  ــا تکاپ ــل همیشــه ب ــم مث دن گاســپار ه
ــه  ــات ب ــود در تمرین ــوش خ ــب و ج و جن
اردو  در  حاضــر  گلرهــای  آماده ســازی 

خــت. ا می پرد

 ترابی، سرحال و با انگیزه
مهــدی ترابــی، تنهــا نماینــده ســایپا در 
تیــم ملــی، در آخریــن اردوی تیــم ملــی بــا 
ــن مســئله  مصدومیــت حضــور یافــت و ای
بــه  را  زیــادی  انتقــادات  مقطــع  آن  در 

ــت.  ــراه داش هم
ــوس کــی روش  ــاد کارل ــا ایــن حــال اعتق ب
بــه ســتاره جــوان تیمــش و اینکــه در دوران 
ــت او از نظــر روحــی  ــا حمای مصدومیــت ب
ــد،  ــت یاب ــی دس ــی بدن ــرایط آرمان ــه ش ب
باعــث شــد تــا هافبــک تکنیکــی در آن 
ــی  ــم مل ــی در اردوی تی ــز جای ــرایط نی ش
بــه خــود اختصــاص دهــد و زیــر نظــر کادر 
ــون  ــرد. اکن ــرار گی ــی ق ــم مل ــکی تی پزش
ــم  ــه اردوی تی ــر ب ــار دیگ ــی ب ــدی تراب مه
ملــی دعــوت شــده و ایــن بــار بــدون عصــا 
ــن  ــود در تمری ــی خ ــک جادوی ــا تکنی و ب
ــه  ــخ دادن ب ــن پاس ــا ضم ــده ت ــر ش حاض
اعتمــاد کارلــوس کــی روش در تــالش بــرای 
حفــظ جایــگاه خــود در جمــع شــاگردان او 
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــد تراب ــد.باید دی باش
دغدغــه تعییــن آینــده فوتبالــی خــود را نیز 
ــاره  ــت چــه تصمیمــی در این ب دارد، در نهای

ــت. ــد گرف خواه
 بازگشت تازه داماد

احســان پهلــوان که اردوی پیشــین تیــم ملی 

را بــرای برگــزاری مراســم عروســی اش 
تــرک کــرد، بــا نمایش هــای خــود بــار 

ــت.  ــته اس ــی بازگش ــم مل ــه تی ــر ب دیگ
ــن در  ــال ذوب آه ــم فوتب ــپ تی ــر چ وینگ
ســال ۹۵ همــواره یکــی از بازیکنــان مدنظــر 
کــی روش بــود؛ ولــی بــا توجــه بــه رقابــت 
دارد وجــود  ملــی  تیــم  در   باالیــی کــه 

ــای  ــان دادن توانایی ه ــرای نش ــی ب فرصت
خــود پیــدا نکــرد. 

ــن  ــی ذوب آه ــش و تکنیک ــک ریزنق هافب

ــش از  ــه پی ــی را ک ــم مل ــی تی اردوی قبل
ــه دلیــل  ــد برگــزار شــد، ب آغــاز ســال جدی
برگــزاری مراســم عروســی اش تــرک کــرد 
ــب  ــه در ترکی ــی ک ــای خوب ــا نمایش ه و ب
ذوب آهــن ارائــه داد، بــار دیگــر کــی روش را 
متقاعــد بــه دعــوت او بــه تیــم ملــی کــرده 

اســت.
 پهلــوان 2۳ ســاله اســت و ســال های 
زیــادی بــرای درخشــش در تیــم ملــی 

پیــش روی خــود دارد.

یک گام تا جام جهانی

ایران آماده تر از همیشه

ــیا  ــال آس ــیون فوتب ــالم رأی کنفدراس ــد از اع ــه بع ــی ک در حال
مبنــی بــر محرومیــت تماشــاگران ایرانــی، مدیــران پرســپولیس 
در تکاپــو بــرای بخشــودن آن هســتند، این مســئله میســر نخواهد 
شــد. اتفاقــات دیــدار پرســپولیس برابــر الوحــده کــه بــا لیزرپرانی 
ــرمربی  ــا س ــری ب ــم و درگی ــن تی ــداران ای ــنگ اندازی طرف و س
ــا  ــد ت ــث ش ــود، باع ــیده ب ــود رس ــه اوج خ ــده ب ــی الوح مکزیک
کنفدراســیون فوتبــال آســیا، رأی بــه محرومیــت طرفــداران ایــن 
تیــم بدهــد. علی اکبــر طاهــری، سرپرســت باشــگاه پرســپولیس 
ــان کــرد  ــه ای بی ــه پــس از اعــالم ایــن حکــم در مصاحب بالفاصل
ــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکل  ــگاری ب کــه تمهیــدات و نامه ن
انجــام شــده اســت: بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــالم کردیــم 
مــا بــه مســئله پیــش آمــده حســاس بودیــم و فــرد مدنظــر هــم 
ــن  ــرار چنی ــری از تک ــرای جلوگی ــر الزم ب شناســایی شــد و تدابی

مســئله ای اتخــاذ شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس از کنفدراســیون 
ــه  ــاگر را ک ــزار تماش ــش از ۸۰ ه ــات بی ــم احساس ــار داری انتظ
بــرای حضــور در ورزشــگاه برنامه ریــزی کرده انــد و بیــش از 
ــه  ــران، بلک ــاط ای ــام نق ــوادار پرســپولیس را در تم ــون ه 4۰ میلی
آســیا لحــاظ کننــد. رأی ارسال شــده بــه فدراســیون فوتبــال 
ــید  ــپولیس رس ــئوالن پرس ــت مس ــه دس ــنبه ب ــران روز چهارش ای
ــن مشــکل  ــرای برطــرف کــردن ای ــو ب ــه در تکاپ و آن هــا بالفاصل
ــا  ــد. ب ــرایط پرداختن ــالم ش ــگاری و اع ــه نامه ن ــت ب و محرومی
ایــن حــال بــا توجــه بــه زمــان باقی مانــده تــا دیــدار و تعطیلــی 
کنفدراســیون در روزهــای شــنبه و یکشــنبه بعیــد بــه نظــر 
ــه  ــه نتیج ــپولیس ب ــئوالن پرس ــت مس ــن درخواس ــد ای می رس
برســد و شــاگردان برانکــو در بــازی روز سه شــنبه قطعــا بــا غیبــت 

ــود. ورزش 3 ــد ب ــواداران خــود مواجــه خواهن ه

رئیــس کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنــان و مربیــان فدراســیون 
ــراردادش  ــان فســخ ق ــاروف خواه ــد جپ ــران می گوی ــال ای فوتب
ــخ  ــدی در پاس ــه وثوق احم ــت. روزب ــتقالل اس ــگاه اس ــا باش ب
ــر فســخ  ــی ب ــا ادعــای ســپاهانی ها مبن ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای ب
ــرد:  ــار ک ــت دارد، اظه ــتقاللی ها صح ــا اس ــاروف ب ــرارداد جپ ق
ــل داده  ــا تحوی ــه م ــن بازیکــن از ســوی ایجنتــش ب ــده ای پرون
ــا باشــگاه  ــه ب ــان فســخ یک طرف ــاروف خواه شــده اســت. جپ
ــه  ــرده و گفت ــراض ک ــتقالل اعت ــگاه اس ــت و باش ــتقالل اس اس
امــکان فســخ قــرارداد وجــود نــدارد. آقــای طاهــری، مدیــر عامل 
ســپاهان، هــم اخیــرا صحبــت و اعــالم کــرده  کــه یــک قــرارداد 
ســه جانبه میــان آن باشــگاه، اســتقالل و جپــاروف منعقــد شــده 
اســت. بــه هــر حــال جپــاروف روی دو موضــوع تاکیــد دارد؛ یــک 
قــراردادش بــا اســتقالل فســخ شــود؛ چــون در آیین نامــه آمــده 

کــه اگــر یــک بازیکــن کمتــر از ۱۰ درصــد در بازی هــای تیمــش 
بــه میــدان بــرود، می توانــد قــراردادش را فســخ کنــد و جپــاروف 
هیــچ بــازی ای بــرای اســتقالل نکــرده اســت و دوم اینکــه 
جپــاروف اســتدالل کــرده کــه طبــق مقــررات اگــر یــک باشــگاه 
ــا یــک بازیکــن قــرارداد ببنــدد، حــق فســخ  محــروم باشــد و ب
ــزی  ــن چی ــه هــر حــال ای ــد. ب ــه وجــود می آی ــرای بازیکــن ب ب

اســت کــه مطــرح شــده و در حــال بررســی اســت. 
ــتقاللی ها در  ــتدالل اس ــه اس ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ایــن میــان قابــل اعتناســت، گفــت: هــر کــدام از طرفیــن ماجــرا 
ــال  ــه دنب ــاروف ب ــد. جپ ــود را دارن ــتندات خ ــتدالالت و مس اس
ــل  ــم دالی ــتقاللی ها ه ــت و اس ــراردادش اس ــه ق ــخ موج فس
خــود را دارنــد. ایــن مســئله بایــد مطــرح و در نهایــت دربــاره آن 

تصمیم گیــری شــود. ایســنا

،،
رفتــار جــدی کــی روش بــا ســتاره های 
جــوان تیــم ملــی در ایــن اردو نشــان 
داد کی روش با هیچ بازیکنی تعارف 
نــدارد و تنهــا بهترین هــا در لیســت 
خواهنــد  جــای  ملــی  تیــم   نهایــی 

گرفت

پرسپولیس – لخویا

 قطعا بدون تماشاگر
چالش جدید آبی ها

ماجرای جپاروف و استقالل باال گرفت

ورزش

دادنامه
دادنامه:  شماره    ۹۵۱42۶ پرونده:  کالسه 

۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۵۰۰4۷4 مورخ: ۹۶/۰2/2۷
مرجع رسیدگی:شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان

روزبه جواد کلباسی   نشانی: اصفهان،خیابان  خواهان: 

نظر غربی، کوچه راموند خاتون نژاد،پالک 2 واحد ۱ 
نشانی:  مجهول  امیر خیزی  زاده  آرزو حسین  خوانده: 

المکان  خواسته: انتقال سند خط تلفن همراه  
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای روزبه جواد 
کلباسی به طرفیت خانم آرزو حسین راده امیر خیزی به 
خواسته الزام خوانده به انتقال سند خط تلفن همراه  به 
شماره ۰۹۱۳۳۰۹۱۳۷۳ به انضمام مطلق خسارات وهزینه 
های دادرسی با توجه به محتویات پرونده و کپی مصدق 

سند مالکیت پیوست پرونده و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخ ۹۶/۱/۳۰ مبنی بر اینکه در سال ۱۳۸۰ خط 
تلفن همراه به شماره مشروح در دادخواست را از خوانده 
خریداری نمودم و به دلیل نقل مکان خوانده به تنظیم 
به خارج از کشور، جهت انتقال سند به ایشان دسترسی 
رسمی  سند  تنظیم  به  خوانده  الزام  تقاضای  و  نداشته 

خط فوق را می نماید و همچنین عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( و عدم 
وجود  همچنین  و  مطروحه  دعوی  مقابل  در  مؤثر  دفاع 
سند مالکیت در ید خواهان و استعاتم به عمل آمده از 
شرکت مخابرات ، لذا شورا دعوی خواهان را به نظر وارد و 
ثابت دانسته و به استناد مواد ۱۰و 2۱۹و22۰و 22۱و 22۳ 

قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به انتقال سند یک خط تلفن همراه به 
شماره  ۰۹۱۳۳۰۹۱۳۷۳ به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
۳2۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ 
و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  پس  روز 

روز    2۰ واخواهی ظرف مدت  اتمام مدت  از  پس 
عمومی حقوقی  در محاکم  نظرخواهی  تجدید  قابل 

اصفهان می باشد.
شماره: ۶۰۵۵/م الف

قضایی حوزه   ۵ شعبه  اختالف  حل  شورای   قاضی  
 اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395  ثبت 
اسناد و امالک شهرستان گلپایگان

بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵۹ 

ماهه   در ۳  امالکی که  به  مربوط  اصالحی  نامه  آیین 

شده  پذیرفته  آنها  ثبت  تقاضای  سال۱۳۹۵  چهارم 

آنچه که  نیز  و  افتاده  قلم  از  و همچنین شماره های 

باید  تفویضی  اختیارات  و  نظارت  هیئت  آراء  موجب 

آگهی های آن تجدید شود و مربوط به بخشهای حوزه 

ثبتی گلپایگان به ترتیب در ردیف های )الف( و )ب( 

بشرح ذیل آگهی میشود 

بند ))الف((  

))بخش یک ثبت گلپایگان((

۱۵2۶- آقای علی حسین براتی زاده فرزند غالمحسین  

تمامی 2۶ شعیر و دو سی و پنجم شعیر مشاع از ۹۶ 

شعیر  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 2۵۶۸/۱۳  

مترمربع

فرزند  زاده  براتی  حسین  علی  آقای   - اصلی   ۱۵۷۰

و  چهار سی  و  وسی  تمامی ۳4 شعیر  غالمحسین  

یکباب  ششدانگ  شعیر    ۹۶ از  مشاع  شعیر  پنجم 

ساختمان

))بخش دو ثبت گلپایگان((

قریه  در  واقع  اصلی   ۳ شماره  از  زیر  فرعی  )شماره 

ابلوالن سفلی (

۱۶۶۳-خانم اقدس اسدکی فرزند حسن نسبت به دو 

پنجاه و چهارم  دانگ و نهصد و هشتاد و یک هزارو 

دانگ مشاع و مرتضی نخعی فرزند محمدتقی نسبت 

دانگ مشاع و مصطفی نخعی فرزند  پنج هشتم  به 

محمدتقی نسبت به پنج هشتم دانگ مشاع و علیرضا 

دانگ  پنج هشتم  به  نسبت  فرزند محمدتقی  نخعی 

مشاع و زهرا نخعی فرزند محمدتقی نسبت به هفت 

هزار و چهارصد و سی و پنج هشت هزار و چهارصد و 

فاطمه  و  مشاع  دانگ   )۷4۳۵/۸4۳2( دوم  و  سی 

نخعی فرزند محمد تقی نسبت به پنج شانزدهم 

مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 

بمساحت 4۶۸۳/۸2 مترمربع

)شماره های فرعی زیر از شماره ۵ اصلی واقع در قریه 

پیرعلیا(

محمدرضا  فرزند  زینلی  حسین  محمد  آقای   -۳۵

تمامی سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت ۱۵۱۶/22 مترمربع

۶4- آقایان مرتضی و مصطفی  هردو زینلی فرزندان 

مشاع  سهم   ۱۵ تمامی  االشاعه  و  بالمناصفه  محمد 

بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سهم   2۵ از 

۳۹۰۱/۵۹  مترمربع

))بخش سه ثبت گلپایگان((

قریه  در  واقع  اصلی   ۳2 شماره  از  زیر  فرعی  )شماره 

قشالق (

تمامی  ابوالفضل  فرزند  قشالقی  مهرداد  آقای   -۶

بمساحت  ساختمان  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ 

۱۰4۳/۸۹ مترمربع 

قریه  در  واقع  اصلی  از شماره 4۸  زیر  فرعی  )شماره 

فقستان میرکریم (

2۰۶-آقای علیرضا شهابی فرزند شکراله ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی بمساحت ۵2۸۹/۷۹ مترمربع

»بخش چهار ثبت گلپایگان«

» شماره های فرعی زیر از شماره 4 اصلی واقع درنیوان 

نار «

 ۱۹۹۸- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا 

بمساحت  مزروعی    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۷2۹۹/۹2 مترمربع

محمدرضا  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -۱۹۹۹

بمساحت  مزروعی    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

4۵۸۷/42 مترمربع

محمدرضا  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -2۰۰۰

بمساحت  آجرپزی    کوره  باب  یک  ششدانگ 

۷44۷/۶۵  مترمربع

محمدرضا  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -2۰۰۱

بمساحت  مزروعی    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱۶۰۸2/۱2  مترمربع

محمدرضا  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -2۰۰2

بمساحت  مزروعی    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱4۵۱۵/۳۹  مترمربع

محمدرضا  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -2۰۰۳

بمساحت  مزروعی    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۶۰۷۵/۵۳  مترمربع

محمدرضا  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -2۰۰4

بمساحت  مزروعی    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

4۷۱۶۷/4۱  مترمربع

» شماره فرعی زیر از شماره ۹ اصلی واقع در قریه رباط 

ملکی و آرجان«

سید  فرزند  میرمهدی  محمدرضا  سید  آقای   -۱۱۳

محمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 

2۹۷۷/4 مترمربع

بند ))ب((

))آگهی نوبتی اصالحی(( 

))بخش یک ثبت گلپایگان((

همگی  رضا  و  ابوالفضل  و  مرتضی  آقایان   -2۱2۸

االشاعه ششدانگ  و  بالسویه  فرزندان محمد  صفایی 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۸2۵/۷۱ مترمربع 

آن  دوم  تاریخ چاپ مرحله  قبلی  نوبتی  آگهی  در  که 

اشتباها ۱۳۹۵/۱2/۱ چاپ گردیده که مبنی بر اشتباه و 

می بایست ۱۳۹۵/۱2/2 چاپ میگردید

4۷۶۸/۱۱۷- آقای نعمت اله کاوه فرزند محمد مهدی 

تمامی ۷۷۳۷۱/۱۰ سهم مشاع از ۸۱4۰۰۰ سهم  ششدانگ 

اراضی مستثنیات پالک 4۷۶۸ اصلی که بدوا شماره 

اصلی پالک با 4۷4۸ چاپ و آگهی نوبتی مرحله دوم آن 

میبایست ۹۵/۱2/2 چاپ میگردید که اشتباه ۹۵/۱2/۱ 

 چاپ گردیده و شماره اصلی نیز به پالک 4۷۶۸ اصلی 

اصالح میگردد 

)) بخش دو ثبت گلپایگان ((

))شماره های فرعی زیر از شماره 2  اصلی واقع درقریه 

ابلوالن علیا((

رضا  مرحوم  فرزند  کریمی  مهدی  آقای   –  ۶2۵

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱۷۳4/۳۰ مترمربع

رضا  مرحوم  فرزند  کریمی  مهدی  آقای   –  ۶2۸

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

2۵۰2/۷۵ مترمربع

علی  فرزند  نویسان  خوش  قاسم  آقای   –  ۷۱۵

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱۶۶۷/۹۸ مترمربع

 ))شماره های فرعی زیر از شماره ۹ اصلی واقع در قریه 

رباط حسینیه((

فرزندان  ابراهیمی  هردو  رقیه  و  مریم  خانمها   -۸۸

مصالحه  مورد  منافع  و  فسخ  حق  اختیار  با  غالمرضا 

مادام الحیات و لو پنجاه سال شمسی برای متصالحین 

و پس از فوت مصالح تابع ملک است و موروثی نمی 

به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  تمامی ششدانگ  باشد 

مساحت یک جریب

۵۷2 – آقای ذبیح اله سهیلی فرزند غالمعلی تمامی 

ششدانگ یک قطعه زمین دو قفیز و نیمی

اسماعیل  فرزند محمد  علی خدابخشی  آقای   –  ۹2۰

مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

2۰۳۱/۸۸ مترمربع

)) بخش سه ثبت گلپایگان (( ))شماره های فرعی زیر 

از شماره ۵۵  اصلی قریه اسفاجرد((

2۰4 – آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ 

یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱242۵ مترمربع

2۰۵ – آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ 

یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 2۳۹۱۵ مترمربع

2۰۶ – آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ 

یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸24۰ مترمربع

ردیفهای بخش دو و بخش سه پالکهای به ترتیب 

2/۶2۵ و 2/۶2۸ و 2/۷۱۵ و ۹/۸۸ و ۹/۵۷2 ۹/۹2۰ 

و پالکهای ۵۵/2۰4 و ۵۵/2۰۵ و ۵۵/2۰۶ با توجه به 

آن  دوم  مرحله  قبلی  نوبتی  آگهی  چاپ  تاریخ  اینکه 

بر  مبنی  انتشار گردیده که  و  ۹۵/۱2/۱ چاپ  اشتباها 

اشتباه و تاریخ چاپ و انتشار مرحله دوم آن ۹۵/۱2/2 

ب  بند  اصالحی  نوبتی  آگهی  لذا  باشد  می  صحیح 

بشرح فوق چاپ و تجدید آگهی گردید

امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۶ ماده  موجب  به  لذا   

آگهی  دراین  مندرج  امالک  به  نسبت  چنانچه کسی 

اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف 

مدت نود روز برای آگهی بند الف درخواست اعتراض 

تسلیم  امالک گلپایگان  اسنادو  ثبت  اداره  به  را  خود 

نماید و نسبت به آگهی مندرج در بند ب که در اجرای 

دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف 

مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را 

ارائه نمایند و طبق ماده ۸۶ آئین نامه اصالحی قانون 

و  اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ   از  ثبت 

امالک گلپایگان ظرف مدت یکماه مهلت دارند گواهی 

طرح دعوی خود را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به 

این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 

نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 

اداره  به  را دریافت و  وگواهی عدم تقدیم دادخواست 

به اعتراض  اداره ثبت بدون توجه  ثبت تسلیم نمایند 

عملیات ثبتی را با رعایت مقرات ادامه می دهد ضمنًا 

ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده ۵۶  ارتفاقی طبق  حقو ق 

امالک فوق در هنگام تحدید حدود امالک مشخص  

خواهد شد .  تاریخ انتشارنوبت اول:

 شنبه  ۱۳۹۶/2/2               

تاریخ انتشارنوبت دوم: 

دوشنبه  ۱۳۹۶/۳/۱

مهدی  صادقی وصفی  رئیس ثبت اسناد گلپایگان 

    م الف/۱۵



پیشهناد فیلم

خط ویژه

کارگردان: مصطفی کیایی
نویسنده: مصطفی کیایی

 خالصه داستان فیلم
 کاوه نابغــه علــوم رایانــه ای بــه همــراه خواهــر 
و شــوهرخواهرش تحــت شــرایط خاصــی حســاب 
بانکــی رانت خــواری بــه نــام محتشــم را هــک 
می کننــد. محتشــم بــرای بازگشــت پولــش بــه 
ــول  ــن پ ــا ای ــی رو مــی آورد؛ ام روش هــای غیرقانون
ــرد  ــرار می گی ــوان ق ــت ج ــار هف ــت در اختی هنگف
ــود  ــه وج ــا ب ــرای آن ه ــده ای را ب ــکالت عدی و مش

ــی آورد. م
 جوایز

»خــط ویــژه«، ســومین فیلــم بلنــد ســینمایی 
ــژه« در  ــط وی ــم »خ ــت. فیل ــی اس ــی کیای مصطف
ســی ودومین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت. 
»خــط ویــژه« ســیمرغ بلوریــن فیلــم برگزیــده 
ــرد را  ــش دوم م ــار نق ــم افتخ ــاگران و دیپل تماش

ــرد. ــت ک ــرام دریاف ــالد کی م ــازی می ــرای ب ب
 عوامل فیلم »خط ویژه«

نویســنده و کارگــردان: مصطفــی کیایــی، تهیه کننــده: 
لشــکری  منصــور  جوزانــی،  جعفــری  مســعود 
قوچانــی، مدیــر فیلمبــرداری: مهــدی جعفــری 
تدویــن: نیمــا جعفــری جوزانــی، موســیقی: آرمــان 
نوبخــت،  امیــر  موســی پور، مدیــر صدابــرداری: 
ــه:  ــراح صحن ــی، ط ــرداد میرکیان ــم: مه ــراح گری ط
حجــت اشــتری، طــراح لبــاس: رعنــا امینــی 

ــی. ــد فوقان ــکاس: محم ع
بازیگــران: مصطفــی زمانــی،  هانیــه توســلی، هومــن 
ــام  ــی، س ــن کیای ــرام، محس ــالد کی م ــیدی می س
قریبیــان، میتــرا حجــار، پرینــاز ایزدیــار، نــادر فــالح 
اســماعیل پوررضــا، علــی کوچکــی و بابــک بهشــاد

حرف و نقل

 مدیــر گــروه اجتماعــی شــبکه ســه ســیما از 
ویژگی هــای »مــاه عســل« امســال گفــت کــه بــا 

اجــرای احســان علیخانــی روی آنتــن مــی رود.
 ســومین جلــد از مجموعــه »وقتــی بابــام 
کوچــک بــود« بــه قلــم علــی احمــدی و بــا 
ــط  ــه توس ــدری ک ــی پ ــرات کودک ــوع خاط موض
ــد. ــازار ش ــی ب ــود، راه ــت می ش ــرش روای دخت

ــن روزهــا  ــم ســینمایی »آســتیگمات« ای  فیل
ــذارد.  ــر می گ ــت س ــی را پش ــل فن ــن مراح آخری
آســتیگمات«، دومیــن ســاخته ســینمایی مجیدرضا 
مصطفــوی پــس از فیلــم »انارهــای نــارس« 

اســت.
»کلینــت ایســتوود«، بازیگــر و کارگــردان   
ــال  ــه 25 س ــی ک ــت: زمان ــی، گف ــدار آمریکای نام
پیــش فیلمنامــه »نابخشــوده« را می خوانــدم 
ــه  ــد گزین ــن می توان ــردم ای ــر می ک ــود فک ــا خ ب
ــن باشــد و آن  ــن وســترن م ــرای آخری ــی ب خوب
آخریــن فیلــم وســترن مــن بــود؛ چــرا کــه دیگــر 
هیــچ فیلمنامــه وســترنی بــه خوبــی آن نخوانــدم؛ 
ــا  ــده ب ــاید در آین ــد، ش ــه می دان ــی چ ــا کس ام

ــوم. ــه ش ــی مواج ــه خوب فیلمنام
 در جلســه  شــورای پروانــه نمایــش خانگــی که 
ــا عرضــه  ــا حضــور بیشــتر اعضــا برگــزار شــد، ب ب
فیلــم  »هلــن« بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی 
ــی، ســریال »عاشــقانه« )قســمت  ــر ثقف علی اکب
9 تــا 13( بــه تهیه کنندگــی مشــترک هومــن 
کبیــری و مهــدی گلســتانه و کارگردانــی منوچهــر 
 هــادی و »تنهــا« بــه تهیه کنندگــی محمدحســین 
گلفشــان و کارگردانــی داود بیــدل موافقــت شــد.

سلسله نشســت های  از  برنامــه  هفتمیــن   
ــر  ــق« از ســوی دفت تخصصــی پژوهشــی »آالچی
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــیقی س ــی موس تخصص
شــهرداری اصفهــان برنامه ریــزی شــده و روز 
چهارشــنبه ســوم خردادمــاه ســاعت 20 و 30 
دقیقــه در محــل هنرســرای خورشــید برگــزار 

می شــود.
ــی  ــژه عکاس ــت« وی ــس »هش ــنواره عک  جش
فرهنــگ  محوریــت  بــا  همــراه  گوشــی  بــا 
ــه  ــی از مجموع ــب یک ــه در قال ــت ک ــارت اس زی
برنامه هــای پانزدهمیــن جشــنواره بین المللــی 
ــود.  ــزار می ش ــا)ع( برگ ــام رض ــری ام فرهنگی هن
ــنواره و  ــن جش ــر ای ــیرمحمدی، دبی ــه ش وجیه ال
ــن  ــزاری ای ــی برگ ــت، متول ــای بهش ــش رؤی نق

ــت. ــری اس ــداد هن روی
 ســید جــواد روشــن، کارگــردان نمایــش 
»رقــص روی لیوان هــا« کــه به تازگــی اجــرای 
عمومــی خــود را آغــاز کــرده، گفــت: از نســل 
کــه  افــرادی  و  دانشــگاهی  قشــر  جــوان، 
ــتانی  ــا کوهس ــار امیررض ــدن آث ــه دی ــد ب عالقه من
ــص  ــش »رق ــدن نمای ــه دی ــق ب ــتند و موف هس
نشــده اند،  بــه کارگردانــی وی  لیوان هــا«  روی 
دعــوت می کنــم تــا بــه دیــدن ایــن اثــر نمایشــی 
بنشــینند و مــا را از نقطــه نظراتشــان آگاه ســازند.

کوتاه اخبار 
 میزبانی 5 ساله اصفهان   

از جشنواره فیلم کودک
حبیب رضــا ارزانــی، مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهــان، درخصــوص برگــزاری ســی امین 
بــا  جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان اظهــار کــرد: 
ــی ارشــاد  ــر کنون ــر ســابق و وزی ــا وزی صحبت هایــی کــه ب
بــه عمــل آمــد، در اصفهــان مانــدن ایــن جشــنواره قطعــی 
شــد و جــای دیگــری نخواهــد رفــت. وی افــزود: در ایــن 
زمینــه الزم اســت اصفهــان هــم از خــود، اشــتیاقی نشــان 
ــراوان  ــای ف ــود اصراره ــا وج ــم ب ــد. ســال گذشــته ه ده

ــت.  ــن کار صــورت نگرف ــران، ای ته
مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
ــح  ــودک تصری ــزاری جشــنواره ک ــان برگ ــه زم ــا اشــاره ب ب
کــرد: 10 تیرمــاه بــرای برگــزاری ســی امین جشــنواره فیلــم 
کــودک و نوجــوان قطعــی شــده کــه بــه مــدت یــک هفتــه 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــه داد: برگ ــی ادام ــه دارد. ارزان ادام
بــرای 5 ســال متوالــی در اصفهــان قطعــی شــده اســت. 
ــوان نشــانی  ــه عن وی خاطرنشــان کــرد: ایــن جشــنواره ب
ــت  ــر اس ــر بهت ــتان های دیگ ــده و اس ــان ش ــرای اصفه ب
ــر  ــد. مدی ــر کنن ــری فک ــنواره های دیگ ــزاری جش ــه برگ ب
ــه  ــان ب کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفه
ــت:  ــرد و گف ــم اشــاره ک ــاب ه شــهرک چــاپ و نشــر کت
ناشــران و چاپخانــه داران هنــوز بــه جمع بنــدی نرســیده اند 
ــا قیمــت مناســب هســتند. مــکان  و بــه دنبــال مکانــی ب
ــی  ــی شــهرک صنعت ــوز مشــخص نشــده؛ ول احــداث هن
ــنهاد  ــا پیش ــی از چاپخانه ه ــود بعض ــبب وج ــه س ــی ب ج

شــده کــه هنــوز قطعــی نیســت. فــارس

 اجرای دو نمایش 
در تاالر هنر اصفهان

ــی«  ــای خوش ــه روزه ــش »چ دو نمای کیمیای وطن

ســازمان  هنــر  تــاالر  ســوی  از  »خواســتگاری«  و 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اجرا می شود. 

ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی«  ــای خوش ــه روزه ــش »چ ــان، نمای ــهرداری اصفه ش
بــه نویســندگی احســان فالحت پیشــه و کارگردانــی افــروز 
ــد  ــی تولی ــری و کارگردان ــوزش بازیگ ــدی در کارگاه آم عی
ــن نمایــش ســوم خردادمــاه ســاعت 20  شــده اســت. ای
در ســالن کوچــک تــاالر هنــر بــه اجــرا درخواهــد آمــد کــه 
محمــد رادمهــر، بهــاره خیــری و احمدرضــا حیــدری در آن 
ــن داســتان  ــد. در خالصــه ای ــای نقــش می پردازن ــه ایف ب
آمــده کــه دو پیرمــرد هســتند کــه در دوران جوانــی عاشــق 
ــد. ــراز کنن ــان را اب ــته اند عشقش ــده و نتوانس ــری ش دخت

بعــد از ســال ها همدیگــر را می بیننــد و تصمیــم جدیــدی 
می گیرنــد. 

نمایــش »خواســتگاری« بــه کارگردانــی محمدرضابیگدلــی 
و نویســندگی آنتــوان چخــوف نیــز یکــی دیگــر از تولیــدات 
بازیگــری و کارگردانــی اســت کــه 01  آمــوزش  کارگاه 
خردادمــاه ســاعت 18 و 05 خردادماه ســاعت 17 در ســالن 
کوچــک بــه اجــرا درخواهــد آمــد. مونــا ابوشــهاب، احســان 
زارعــی و عبــاس آصفــی از جملــه بازیگرانــی هســتند کــه 

ــد.  ــن نمایــش می پردازن ــه ایفــای نقــش در ای ب

تئاتر

تمدید اجرای »خرده جنایت های زن و شوهری« 
در اصفهان

ــک  ــه نویســندگی اری ــای زن و شــوهری« ب ــش »خرده جنایت ه اجــرای نمای
امانوئــل اشــمیت و کارگردانــی کاوه کاکایــی تــا دوم خردادمــاه در تــاالر آوینــی 
دانشــگاه اصفهــان تمدیــد شــد. کارگــردان ایــن نمایــش گفــت: علی رغــم اینکــه 
مــا در دانشــگاه اصفهــان همزمــان بــا هیاهــوی انتخابــات ایــن نمایــش را روی 
صحنــه بردیــم، امــا خوشــبختانه اســتقبال بســیار زیــاد بــود؛ بــه همیــن ســبب 
ــا دوم خردادمــاه تمدیــد کنیــم. کاوه کاکایــی  تصمیــم گرفتیــم اجــرای آن را ت
تصریــح کــرد: داســتان »خرده جنایت هــای زن و شــوهری« از جایــی شــروع 
ــود را  ــه  خ ــب حافظ ــه ای عجی ــس از حادث ــرد پ ــخصیت م ــه ش ــود ک می ش
ازدســت می دهــد و حتــی همســرش را کــه 15 ســال بــا او زندگــی کــرده، بــه 
خاطــر نمــی آورد. همســر او نیــز تــالش می کنــد تــا بــه گونــه  دلخــواه حافظــه  
او را برگردانــد و وقتــی ناامیــد می شــود، تصمیــم می گیــرد زندگی شــان را بــه 
گونــه ای دیگــر ترســیم کنــد و در ایــن میــان گره هــای مختلفــی پیــش می آیــد 
ــی از  ــنامه یک ــن نمایش ــزود: ای ــد. وی اف ــوب می کن ــاگر را میخک ــه تماش ک
ــه بســیاری  بزرگ تریــن و قوی تریــن نمایشــنامه های دنیاســت کــه تاکنــون ب
ــت.  ــده اس ــرا ش ــز اج ــی نی ــورهای مختلف ــده و در کش ــه ش ــا ترجم از زبان ه
ــا تهیــه  بلیــت از ســایت  ــرای دیــدن ایــن نمایــش می تواننــد ب عالقه منــدان ب
پارتــاک تیکــت، تــا سه شــنبه دوم خردادمــاه، هــر روز رأس ســاعت 12 بــه تــاالر 

شــهید آوینــی دانشــگاه اصفهــان مراجعــه کننــد. ایمنــا

کتاب

حضور »گیاهخوار« در بازار نشر
رمــان »گیاهخــوار« اثــر  هان کانــگ بــا ترجمــه مهالســادات عــرب توســط 
انتشــارات آناپنــا روانــه بــازار شــد. کتــاب دارای ســه ســاختار اســت؛ ابتــدا 
متمایــز اســت و بــه  تدریــج عمیــق و عمیق تــر می شــود و بــه تاریک تریــن 
نقطــه می رســد. نــگارش ایــن کتــاب لحنــی تنــد و تیــز و فراموش نشــدنی 
باشــد.  اوج سرســختی  بخــش کتــاب  به یادماندنی تریــن  شــاید  امــا  دارد؛ 
ــی  ــات عاطف ــار از لحظ ــال سرش ــن ح ــی در عی ــر، ول ــی و متغی ــالت پی درپ تخی
ــن  ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــاب ب ــای کت ــن ویژگی ه ــی از بارزتری ــن یک ــه یقی ــه ب ک
ــروی  ــی نی ــال بی گناهــی و دارای نوع ــی از خشــونت انســان و احتم ــان ترکیب رم
ــد و  ــر بخوانی ــا آخ ــس ت ــک نف ــد آن را ی ــما را وادار می کن ــه ش ــت ک ــاکن اس س
ــی  ــتان زن ــوار«، داس ــد. »گیاهخ ــر کنی ــه آن فک ــوب ب ــینید و خ ــد از آن بنش بع
جایــزه  داوران  هیئــت  به گفتــه  می کنــد.  روایــت  را  ســئول  مقیــم  کــره ای 
ــم شــده«  ــی تنظی ــه زیبای ــه ب ــق و آشــفته ک ــری »دقی ــاب اث ــن کت ــر ای  مــن بوک
ــه نمایــش می گــذارد. قهرمــان  و »ترکیبــی شــگفت انگیز از زیبایــی و تــرس« را ب
ــم  ــه تصمی ــت ک ــط اس ــه متوس ــی و از طبق ــال معمول ــی کام ــز زن ــان نی ــن رم ای
ــاب  ــی از خــوردن گوشــت اجتن ــی گیاه ــه زندگ ــرای نزدیک ترشــدن ب ــرد ب می گی
کنــد.  هان کانــگ، نویســنده اهــل کــره  جنوبــی، در ســال 2016 بــه  دلیــل خلــق رمان 
»گیاهخــوار« برنــده جایــزه ادبــی بوکــر بین المللــی شــد. رمــان »گیاهخــوار« اثــر 
ــا ترجمــه مهالســادات عــرب در 196 صفحــه، شــمارگان 1100 نســخه              هان کانــگ ب

و بــا قیمــت 16 هــزار تومــان توســط انتشــارات آناپنــا روانــه بــازار شــد. ایبنــا

موسیقی

مجموعه »نظم های تنبور« منتشر شد
مجموعــه موســیقایی »نظم هــای تنبــور« بــا هنرمنــدی رضــا علی آبــادی 
ــی  ــر منهوی ــش جوانمی ــیقی و کالم دروی ــگر موس ــدرس و پژوهش ــده، م نوازن
گورجویــی توســط موسســه فرهنگی هنــری »ماهــور« در دســترس عالقه منــدان 

ــرار گرفــت.  ــران ق موســیقی ای
در توضیــح ایــن مجموعــه موســیقایی آمــده اســت: »صــدای گــرم، بی نظیــر و 
بســیار کــوک اســتاد منهویــی و همچنیــن تحریرهــای درســت و بجــا، انتخــاب 
بنــد یــا خشــت های مناســب هــر نظــم، لهجــه و زبــان مــادری جنــاب منهویــی 
کــه در واقــع زبــان دفتــری یارســان اســت، بســیار ایــن اثــر را متمایــز می کنــد. 
بــا اینکــه هــدف از ایــن مجموعــه کــه شــامل چنــد ســی دی اســت و بــه تدریــج 
ــوده امــا در حیــن  ــان خواهــد رســید، آموزشــی ب ــه دســت مخاطب تمــام آن ب
ــواالت  ــر را دارای اح ــن اث ــه ای ــد ک ــش آم ــی پی ــس خاص ــور و ح ــط ش ضب
ــه از طــرف شــرکت  ــج مجموعــه ضبط شــده، ســه مجموع ــرد. از پن خاصــی ک

ماهــور منتشــر خواهــد شــد.« 
ــا هــدف  ــور« را ب ــام باســتانی تنب ــاب »مق ــن کت ــادی پیــش از ای رضــا علی آب
ارائــه یــک اثــر پژوهشــی تألیفــی پیرامــون آوانــگاری مقام هــای تنبــور منتشــر 
کــرده بــود. ایــن کتــاب جمــع آوری رپرتــوار مــدون تنبــور و آوا نــگاری تمامــی 
مقام هــای مجلســی و مجــازی بــا اســتفاده همزمــان از دو روش »نتاســیون« 
تحلیلــی جهــت  از روش  بهره منــدی  و  آوانــگاری  در  و »ترنسکریپشــن« 

ــت. مهــر ــر مقام هاس ــم دقیق ت ــر و تفهی ــوزش بهت آم
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ــه  ــیده اید ک ــرا پرس ــدر! اخی ــن پ »عزیزتری
ــم؟«  ــما می ترس ــدر از ش ــرا این ق چ

ــرای  ــت ب ــرک کافکاس ــؤال مح ــن س و ای
ــدر؛  ــه پ ــه ای 46 صفحــه ای ب نوشــتن نام
پــدری ســلطه جو و سوءاســتفاده گر کــه 
ــاه  ــرس، شــرم و حــس گن ــزی جــز ت چی

ــرده اســت.  ــکا نک ــب کاف نصی
ایــن نامــه ســند اتهــام پــدر و غلیــان تمــام 
احساســات سرکوب شــده دوران کودکــی 
ــه  ــچ گاه ب ــه هی ــت ک ــنده اس ــن نویس ای
ــد  ــود نمی رس ــی خ ــب اصل ــت مخاط دس
ــدرت  ــن »ق ــا ای ــی ب ــاز او را در رویاروی و ب
همچنــان  و  می ســازد  نــاکام  مطلــق« 
گویــی  کــه  درون،  تاریکی هــای  اســیر 
غیرممکــن  بــرای کافــکا  آن  از  رهایــی 

ــت. اس
فرانتــس کافــکا، نویســنده آلمانی زبــان 
از بزرگ تریــن نویســندگان قــرن بیســتم 
بــه  ادبیــات غــرب  تأثیرگذارتریــن در  و 
ــه دلیــل »فضاهــای  شــمار مــی رود. وی ب
پیــش  موقعیت هــای  کــه  داســتانی 
و  نامعقــول  شــکلی  بــه  را  افتــاده  پــا 
می کننــد«  توصیــف  فـراواقـع گـــرایانه 
بــه  منســوب  ادبــی  ســبک  پایه گــذار 
خــود اســت؛ یعنــی ادبیــات کافکایــی. 
پرآوازه تریــن آثــار کافــکا رمــان کوتــاه 
رمــان  و  »محاکمــه«  رمــان  »مســخ«، 
ناتمــام »قصــر« هســتند. کلیــد درک آثــار 
کافــکا فهــم رابطــه او و پــدرش اســت؛ 
پــدری کــه خاطــرات رفتــارش در کودکــی 
بــر روح کافــکا تــا آخــر عمــر ســایه افکنــده 

ــت.  اس
در ســال 1919 پنــج ســال پیــش از مــرگ 
ســالگی   36 در ســن  فرانتــس کافــکا 
پــدر می نویســد و ســعی  بــه  نامــه ای 
می کنــد بــرای یــک بــار هــم کــه شــده در 
مقابــل او از »خــود« بگویــد؛ نتیجــه کتــاب 

ــدر« اســت.  ــه پ ــه ب »نام
ــه مراتــب  ــا آنکــه طولــش ب ایــن نامــه »ب
از حــد یــک نامــه می گــذرد، در اصــل 
قــرار بــوده بــه پــدر تســلیم شــود، آن هــم 
ــه  ــکا نام ــادر کاف ــی م ــادر؛ ول ــق م از طری
ــس  ــه ماک ــه گفت ــد. ب ــه او بازمی گردان را ب
ــه  ــود ک ــد ب ــی معتق ــا مدت ــکا ت ــرود کاف ب
ــه روشــن شــدن رابطــه او  تســلیم نامــه ب
ــود                 ــه رک ــه ب ــد شــد ک ــدر منجــر خواه و پ

ــود.«  ــده ب ــادی دردآور انجامی و انجم
پــدر  بــه  کافــکا  نامــه  تأثیــر  اولیــن 
ــه  ــت و آنچ ــودک درون اس ــه ک ــی ب نگاه
ــده در  ــق ش ــه؛ عمی ــر او رفت ــته ب در گذش
خــود، یــادآوری خاطــرات و شــیوه های 
ــرای  ــی ب ــه زمان ــی ک ــی بزرگ ترهای تربیت

ــد. ــه« بودن ــا »هم م
یــک  مقــام  در  نامــه، کافــکا  ایــن  در 
روان شــناس، بســیار موشــکافانه نتایــج 
»قــدرت  همــان  یعنــی   – پــدر  رفتــار 
ــراد  ــام اف ــخصیت تم ــر ش ــق« - را ب مطل

ــدام  ــه ک ــد؛ اینک ــریح می کن ــواده تش خان
ــکل  ــدر ش ــار پ ــدام رفت ــر ک ــر اث ــی ب ویژگ
گرفتــه یــا حتــی تغییــر کــرده اســت؛ امــا 
ایــن نامــه بیشــتر عصیــان او علیــه پــدری 
»خــود  قــدرت  کــه  سرزنشــگر  اســت 

بــودن« را از او گرفتــه اســت. 
ــکا در بســیاری  ــا کاف ــدر ب ــای رابطــه پ ردپ
در  به ویــژه  می شــود؛  دیــده  او  آثــار  از 
بخشــی  در  »محاکمــه«.  و  »مســخ« 
اشــاره می کنــد کــه  پــدر  بــه  نامــه  از 
سرنوشــت او در برابــر ایــن قــدرت مطلــق 
ــه  ــد ک ــد باش ــن نمی توان ــز ای ــزی ج چی
ــه  ــد ک ــاره می کن ــود و اش ــه ش ــا ل ــر پ زی
واژه  از  دیگــران  تحقیــر  بــرای  پــدرش 
»سوســک« اســتفاده می کــرده اســت. 
اصلــی  شــخصیت  سامســا،  گرگــور 
داســتان »مســخ« نیــز روزی کــه از خــواب 
برمی خیــزد، می بینــد تبدیــل بــه یــک 

سوســک شــده اســت.
ــد.  ــه دل نمی زن ــی ب ــاب چنگ ــه کت ترجم
ظاهــرا ایــن نامــه بســیار روان و صمیمــی 
ــده  ــا واژه هــای برگزی ــا ب نوشــته شــده، ام
ــی  ــه بازخوان ــده ناچــار ب مترجــم گاه خوانن
یــک جملــه اســت. نامــه ای کــه بایــد 
بــا  می شــد،  ترجمــه  روان  و  صمیمــی 
اجــازه  ناآشــنا  و  ســنگین  واژه هــای 
ــا  ــی ب ــه خوب ــه مخاطــب رابط ــد ک نمی ده

ــد. ــرار کن آن برق
بخشی از نامه: 

چــرا  کــه  پرســیده اید  اخیــرا  »شــما 
مثــل  می ترســم؟  شــما  از  این قــدر 
همیشــه پاســخی بــه ذهنــم نرســید؛ هــم 
از ایــن جهــت کــه واقعــا از شــما می ترســم 
ارائــه دلیــل  اینکــه  و هــم بــه خاطــر 

آن جزئیاتــی الزم دارد کــه آنقــدر زیــاد 
ــم  ــا شــما از ذهن ــت ب ــه در صحب اســت ک
ــاره  ــان درب ــه قضاوتت ــی رود... . همیش م
ــا  ــا آن کار نابج ــن ی ــه ای ــه متوج ــن ن م
ــردی  ــه س ــه متوج ــن ک ــه م ــا بدخواهان  ی
ــت و در  ــن اس ــکری م ــی و ناش و بیگانگ
طــوری  ســرزنش ها  و  قضــاوت  ایــن 
ــا  ــه تقصیره ــگار هم ــه ان ــد ک ــان دادی نش
ــن  ــن م ــگار ای ــت. ان ــن اس ــردن م ــه گ ب
بــوده ام کــه می توانســتم مســیر اتفاقــات را 
ــا یــک فرمــان تغییــر دهــم و ایــن کار را  ب
نکــرده ام. در حالــی کــه شــما در ایــن میان 
نداشــته اید...  تقصیــری  کوچک تریــن 
ــما  ــر ش ــم اگ ــبخت می بودی ــدر خوش چق
نــه پــدر مــن، بلکــه یــک دوســت، رئیــس، 
ــن  ــدری م ــی ناپ ــا حت ــزرگ ی ــو، پدرب عم
ــت  ــدر اس ــوان پ ــه عن ــط ب ــد. فق می بودی
کــه شــما بــرای مــن بیــش از حــد قــوی 

ــد... . بودی
ــان  ــدای روابطم ــان ابت ــر از هم ــا دو نف  م
آنقــدر بــا هــم متفــاوت بودیــم و بــه ایــن 
علــت آنقــدر بــرای هــم خطرنــاک کــه اگــر 
ــاد  ــه صرافــت می افت در آن زمــان کســی ب
ــما،  ــن و ش ــت م ــد عاقب ــدس بزن ــه ح ک
ــت  ــد می یاف ــدی رش ــه کن ــه ب ــه ای ک بچ
ــودی چــه خواهــد  ــه ب ــه پخت و شــمایی ک
شــد، بی تردیــد بــه ایــن نتیجــه می رســید 
کــه شــما مــرا چنــان زیــر پــا لــه خواهــی 
کــرد کــه چیــزی از مــن باقــی نمی مانــد... 
مــن بچــه ترســویی بــودم. بــا وصــف 
ــد و گردنکــش  ــه ق ــن شــکی نیســت ک ای
ــه ای  ــر بچ ــه ه ــور ک ــودم؛ همان ط ــم ب ه
ــم  ــادر ه ــه م ــت ک ــکی نیس ــت و ش هس
مــرا بدعــادت می کــرد. بــا ایــن همــه 

ــه راه آوردن  ــه ب ــم ک ــور کن ــم تص نمی توان
اســت؛  داشــته  خاصــی  اشــکال  مــن 
ــا  ــم کــه یــک کلمــه ب ــول کن ــم قب نمی توان
محبــت یــا یــک دســت در دســت گرفتــن 
خامــوش یــا یــک نــگاه لطف آمیــز کافــی 
ــه  ــا آن کاری را ک ــن ی ــن ای ــا م ــوده ت نب

دهــم...  انجــام  می خواســته اید، 
هــر بچــه این قــدر اســتقامت و تهــور نــدارد 
کــه مدت هــا در کنــد و کاو باشــد تــا مگــر 

بــه محبــت برســد. 

ــی  ــوری می توان ــط ط ــا فق ــا بچه ه ــو ب ت
رفتــار کنــی کــه سرشــتت حکــم می کنــد؛ 
قــوی، پرســروصدا و زودخشــم و ایــن 
رفتــار را بــه خصــوص از ایــن لحــاظ دربــاره 
بــه جــا می دانســتی کــه  مــن کامــال 
می خواســتی مــرا پســر قــوی و پرجرئتــی 

ــاوری.  ــار بی ب
مــن رویــه ای را کــه تــو در ایــن ســال های 
ــش  ــن در پی ــت م ــرای تربی ــی ام ب زندگ
کــه  اســت  طبیعــی  بــودی،  گرفتــه 
نمی توانــم بــه طــور بالفصــل توصیــف 

کنــم؛ امــا تصــور آن، از نتیجه گیــری آنچــه 
ــم  ــد، ک ــرم آم ــر س ــد ب ــال های بع  در س
ــری  ــم ممکــن اســت ... تأثی و بیــش برای
کــه بــر مــن گذاشــتی، عمیق تــر از آن بــود 

کــه بتــوان عــادی تلقــی کــرد. 
تنهــا یــک واقعــه اســت کــه از ایــن اولیــن 
ــت  ــد نیس ــده. بعی ــادم مان ــه ی ــال ها ب س
ــی  ــد. در یک ــادت باش ــه ی ــم ب ــو ه ــه ت ک
ــی زدم  ــق م ــد ن ــک بن ــن ی ــب ها م  از ش
و آب می خواســتم. مطمئــن هســتم نــه از 
تشــنگی، بلکــه احیانــا از یــک طــرف بــرای 
آنکــه اذیــت کــرده باشــم و از طــرف دیگــر 
ــو  ــرای آنکــه ســرگرمی داشــته باشــم. ت ب
ــد  ــار تهدی ــدی دو ســه ب ــه دی ــد از اینک بع
ــرا از  ــدی م ــد، آم ــه ای نمی ده ــد نتیج تن
تخــت برداشــتی بــه ایــوان بــردی و مدتــی 
ــا  ــته تنه ــت در بس ــواب پش ــاس خ در لب

گذاشــتی. 
نمی خواهــم بگویــم ایــن کارت درســت 
نبــود؛ شــاید آرامــش آن شــب را واقعــا از 
ــرد.  ــاد ک ــد ایج ــری نمی ش ــچ راه دیگ هی
فقــط می خواهــم وســایل تربیتــی تــو 
ــرده  ــن ک ــن روش ــر م ــا را ب ــر آن ه و تأثی

ــم.  باش
ــدم  ــع ش ــن مطی ــل، م ــن عم ــد از ای بع
ــه  ــن ب ــدم. م ــه دی ــن صدم ــی در باط ول
ــن  ــز نتوانســتم بی اقتضــای سرشــتم هرگ
ــرای مــن  ــه ب ــی ام ک آب خواســتن بی معن
ــرون  ــی از بی ــت ناش ــود و وحش ــی ب بدیه
بــرده شــدنم، ارتبــاط درســتی ایجــاد کنــم. 
مــن حتــی ســال ها بعــد هــم از ایــن 
تصــور زجــرآور رنــج می بــردم کــه آن مــرد 
یعنــی قــدرت  پــدرم  یعنــی  غول پیکــر 
مطلــق، هــر آن و بــدون دلیــل ممکــن 
اســت شــبانه بیایــد، مــرا از تخــت بــردارد 
و بــه ایــوان ببــرد؛ پــس مــن بــرای او تــا 

ــودم. ــچ ب ــن حــد هی ای
ــزی  ــه ناچی ــط مقدم ــن فق ــت ای در آن وق
بــود؛ ولــی ایــن احســاس هیــچ بــودن کــه 
ــد، از بســیاری  ــه می کن ــر مــن غلب بارهــا ب
جهــات حاصــل تأثیــر تــو بــر مــن اســت. 
ــی  ــاج داشــتم، کم ــن احتی ــه م ــزی ک چی
را  راه  مهربانــی، کمــی  تشــویق، کمــی 
برایــم بــاز گذاشــتن بــود؛ ولــی تــو در 
ــردی.  ــم ســد می ک ــن راه را برای ــوض ای ع
ــه  ــه ب ــوش ک ــت خ ــن نی ــا ای ــد ب بی تردی
راه دیگــری بــروم. ولــی مــن بــه درد 
آن راه نمی خــوردم؛ مثــال از تــو تشــویق 
ــی  ــالم نظام ــوب س ــی خ ــنیدم وقت می ش
مــی دادم یــا خــوب قــدم رو می رفتــم؛ 
ولــی آینــده مــن ســربازی نبــود یــا از تــو 
تشــویق می شــنیدم وقتــی کــه خــوب 
غــذا می خــوردم ... یــا وقتــی کــه خوانــدن 
ــردم  ــد می ک ــوم را تقلی تصنیف هــای نامفه
ــان  ــر زب ــی وار ب ــو را طوط ــای ت ــا تعبیره ی
ــه  ــا ب ــدام از این ه ــا هیچ ک ــدم؛ ام می ران

ــت.  ــق نداش ــن تعل ــده م آین
ــران ــکا، ته ــس کاف ــدر، فرانت ــه پ ــه ب  )نام
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ســینما،  جــوان  کارگــردان  عبدی پــور،  احســان 
در ســومین اثــر بلنــد ســینمایی خــود بــا عنــوان 
را  جــوان  چنــد  قصــه  کــرده  ســعی  »تیــک آف« 
ــد  ــی دارن ــک قدیم ــای کوچ ــه عقده ه ــد ک ــت کن روای
ــعی  ــد. او س ــع کنن ــا را رف ــن عقده ه ــد ای و می خواهن
ــت  ــر دل ــد اگ ــازی بگوی ــک ب ــتفاده از ی ــا اس ــرده ب ک
ــده.  می خواهــد کاری انجــام بدهــی، آن کار را انجــام ب
مصطفــی زمانــی، پــگاه آهنگرانــی، رضــا یزدانــی، 
ــن  ــران ای ــدم و ... بازیگ ــزه مق ــان، حم ــوگل قالتی س
فیلــم هســتند کــه در شــهر بوشــهر فیلمبــرداری شــده 

ــت.  اس
فیلــم  ایــن  ســاخت  دالیــل  دربــاره  عبدی پــور 
می گویــد: همــواره در تــه ذهــن مــن ســوژه عقده هــای 

قدیمــی وجــود داشــت؛ امــا ســاخت »تیــک آف« چنــد 
ــودن،  ــز ب ــا دور از مرک ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــل داش دلی
بــود کــه حــاال دیگــر برایــم رفــع و رجــوع شــده و دلیــل 
ــد  ــتش را بخواهی ــت. راس ــم نیس ــاخت فیل ــی س اصل
مــن خــودم همیشــه دلــم می خواهــد بــه اوضــاع 
ــاخ زنی  ــن آدم ش ــی م ــم قبل ــوژه فیل ــم. س ــاخ بزن ش
ــت  ــود می خواس ــی خ ــا توانای ــب ب ــا متناس ــود، ام نب
ــاب  ــر دهــد. »تیــک آف« بازت ــت موجــود را تغیی وضعی
 جامعــه و افــرادی اســت کــه از نزدیــک آن هــا را دیــده ام 
و مــن ایــن تیــپ از آدم هــا را دوســت دارم. بســیاری از 
ــاق  ــه اتف ــی اســت ک ــم واقعیت های ــن فیل ایده هــای ای
ــی را در  ــن اتفاقات ــن چنی ــع م ــد؛ در واق ــاده بودن افت

ــودم. مهــر ــرده ب ــه ک ــهر تجرب ــتان های بوش تابس

ــا در  ــت: م ــیم، گف ــبکه نس ــام ش ــی، قائم مق ــر کاظم علی اکب
ــم  ــتان« را داری ــزار داس ــه »ه ــان ویژه برنام ــارک رمض ــاه مب م
کــه حــدود 60 دقیقــه اســت و هــر شــب روی آنتــن مــی رود. 
و  نشــاط آور  و  ســرگرم کننده  برنامــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــع  ــی اســت و در واق ــرای شــنیدن داســتان های واقع ــی ب جای
ــاره مســائل اجتماعــی را افزایــش می دهــد   آگاهــی مــردم درب
ــا را در  ــا و ترس ه ــات، آرزوه ــه اتفاق ــر نگــرش ب ــی تغیی و نوع

ــر دارد.  ب
ــادآور  ــن برنامــه ی ــه رویکــرد نشــاط در ای ــا اشــاره ب کاظمــی ب
شــد: برنامــه از دو بخــش اصلــی اســتودیو و مســتند تشــکیل 
ــوژه های  ــه س ــاط ب ــا نش ــراه ب ــاوت هم ــی متف ــده و نگاه ش

ــی دارد.  اجتماع
در بخــش اســتودیو در هــر شــب یــک چهــره بــرای اجــرا وجــود 

داشــته و برنامــه تــالش دارد مخاطــب را بــا انســان هایی آشــنا 
ــد  ــا موقعیت هــای خــاص قــرار می گیرن کنــد کــه در مواجهــه ب
تــا یــاد بگیرنــد ایــن موقعیت هــای ســخت و مشــکل را راحــت 

بپذیرند. 
وی عنــوان کــرد: مخاطــب می توانــد بــا دیــدن ایــن گفت وگوهــا 
و مســتندهای پــس از آن بــا موقعیت هــای ســخت آشــنا شــود 

و بــا امیــد و تــالش و تــوکل راه درســت را پیــدا کنــد. 
قائم مقــام شــبکه نســیم در پایــان دربــاره ایــن برنامــه توضیــح 
داد: ایــن برنامــه بــه صــورت تولیــدی روی آنتــن شــبکه نســیم 

مــی رود و اکنــون در حــال تولیــد اســت. 
گیتــی خامنــه، بهــرام عظیمــی، محســن کیایــی، بیــژن بیرنــگ 
ــن  ــه اجــرای ای ــه کســانی هســتند ک ــام تشــکر و... از جمل بهن

ــد. خبــر فارســی ــده می گیرن ــر عه ــه را ب برنام

احسان عبدی پور، کارگردان »تیک آف«:

چنین اتفاقاتی را در تابستان های بوشهر تجربه کرده بودم
قائم مقام شبکه نسیم:

»هزار داستان« را هر شب در ماه رمضان ببینید

،،
اولین تأثیر نامه کافکا به پدر نگاهی 
بــه کــودک درون اســت و آنچــه در 
گذشــته بــر او رفتــه؛ عمیــق شــده در 
خــود، یــادآوری خاطــرات و شــیوه های 
تربیتــی بزرگ ترهایــی کــه زمانی بــرای 

مــا »همــه« بودنــد.
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ماهی و گربه
کارگردان  شهرام مکری

بازیگران  بابک کریمی، سعید 
 ابراهیمی فر، عبد آبست 

سیاوش چراغی پور، محمد 
برهمنی، فراز مدیری

قصه ها
کارگردان  رخشان بنی اعتماد
بازیگران فاطمه معتمدآریا 

مهدی هاشمی، حسن معجونی 
 صابر ابر، شاهرخ فروتنیان 

باران کوثری، مهراوه شریفی نیا 
ریما رامین فر، بابک حمیدیان

شهر موش ها 2
کارگردان  مرضیه برومند

بازیگران  محمد اعلمی، عادل 
بزدوده، فروزان بهرام پور، هدی 

فالح

در کوچه پس کوچه های کتاب

نامه به پدر
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از تیرماه
مدیــر کل فرهنگــی، هنــری، اردوگاه هــا و فضاهــای پرورشــی 
ــور  ــان ن ــای راهی ــت: اردوه ــرورش گف ــوزش و پ وزارت آم
تابســتانی از 10 تیرمــاه آغــاز و تــا 20 شــهریورماه ادامــه 
اردوی  اینکــه  بیــان  بــا  می یابــد. مهــدی علی اکبــرزاده 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــاز ش ــاه آغ ــال از 10 مهرم ــور امس ــان ن راهی
تاکنــون 3 مرحلــه از اردوهــای راهیــان نــور در سراســر کشــور 
 برگــزار شــده اســت. مدیــر کل فرهنگــی، هنــری، اردوگاه هــا 
ــح  ــرورش تصری ــوزش و پ ــی وزارت آم ــای پرورش و فضاه
کــرد: مرحلــه اول اردوهــای راهیــان نــور از 10 مهــر تــا 
ــات  ــا تعطی ــاه ت ــه دوم از بهمن م ــاه، مرحل ــات دی م امتحان
ــوروز  ــد ن ــات عی ــد از تعطی ــه ســوم بع ــوروز و مرحل ــد ن عی
ــد  ــا تاکی ــت. وی ب ــده اس ــزار ش ــل برگ ــه قب ــک هفت ــا ی ت
ــش از  ــه پی ــک هفت ــوزی از ی ــای دانش آم ــه اردوه ــر اینک ب
ــل می شــود،  ــات خــرداد تعطی ــان امتحان ــا پای ــات ت امتحان
بیــان کــرد: مرحلــه چهــارم برگــزاری اردوهــای راهیــان نــور 
تابســتانی از حــدود 10 تیرمــاه آغــاز و تــا 20 شــهریورماه ادامه 
می یابــد. بــه گــزارش مرکــز اطــاع رســانی و روابــط عمومــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرزاده ب ــرورش علی اکب ــوزش و پ وزارت آم
دانش آمــوزان دختــر بیــش از پســرها در اردوی راهیــان 
ــار ارســالی  ــق آم ــح کــرد: طب ــور شــرکت داشــته اند، تصری ن
از اســتان ها، حــدود 500 هــزار دانش آمــوز بــه اردوهــای 

ــده اند. فــارس ــزام ش ــور اع ــان ن راهی

 اختصاص ۴ میلیارد ریال اعتبار 
به مراکز پیش دبستانی

بیــش از ۴ میلیــارد ریــال اعتبــار بــه توســعه مراکــز 
پیش دبســتانی در مناطــق محــروم، روســتایی و عشــایری 
ــدی  ــروز امی ــت. به ــاص یاف ــاری اختص ــال و بختی چهارمح
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری، گفت: 
ــه طــرح توســعه  ــال ب امســال ۴ میلیــارد و ۴00 میلیــون ری
مراکــز پیش دبســتانی در مناطــق محــروم، روســتایی و 
ــد  ــزود: خری ــت. وی اف ــاص یاف ــتان اختص ــایری اس عش
ــری  ــت 3 براب ــی، پرداخ ــایل کمک آموزش ــزات و وس تجهی
حق الزحمــه آمــوزگاران ایــن دوره نســبت بــه ســال های 
برگــزاری  بــا  انســانی  نیــروی  توانمندســازی  گذشــته، 
دوره هــای آموزشــی ضمــن خدمــت بــرای مجریــان طــرح، 
تولیــد محتــوای آموزشــی و توزیــع رایــگان بــرای نوآمــوزان 
از اقدامــات ایــن اداره کل جهــت توســعه کمــی و کیفــی دوره 
آمــوزش پیش دبســتانی در مناطــق محــروم، روســتایی        

ــگاران ــت. باشــگاه خبرن ــتان اس ــایری اس و عش

برگزاری دوره ضمن  خدمت الکترونیکی 
»واژه های آسمانی«

دوره ضمن خدمــت الکترونیکــی »واژه هــای آســمانی« از 
ــان  ــران، معاون ــرای مدی ــاری ب ــال ج ــاه س ــم خردادم  شش
و معلمــان قــرآن و پرورشــی وزارت آمــوزش و پــرورش برگزار 
می شــود. در ایــن دوره مفاهیــم قرآنــی از کتــاب »واژه هــای 
آســمانی« بــه فراگیــران ارائــه می شــود کــه از طریــق آدرس 

LMS.rayadars.com قابــل دریافــت اســت. مهــر

گزارش ویژه

قانون جدید و کاهش زندانیان 
جرائم غیرعمد

ــاری  ــه اجب ــد بیم ــون جدی ــاغ قان ــال از اب ــک س ــوز ی هن
ــش آن  ــج ثمربخ ــار و نتای ــه آث ــته ک ــث نگذش ــخص ثال ش
آشــکار شــده اســت؛ شــاهدش هــم ایــن گفتــه مدیــر عامــل 
ســتاد دیــه کشــور کــه از کاهــش 1۴0 نفــری زندانیــان دیــه 
ــر  ــته خب ــاه گذش ــه م ــی در س ــات رانندگ ــی از تصادف ناش
ــش از 500  ــک ســال گذشــته بی ــون در ی ــن قان ــد؛ ای می ده
ــال  ــت س ــت. اردیبهش ــرده اس ــد آزاد ک ــه را از بن ــی دی زندان
ــدگان نهمیــن دوره مجلــس شــورای  ــود کــه نماین گذشــته ب
اســامی، پــس از کــش و قوس هــای فــراوان و یــک 
ــه  ــتاد دی ــری س ــال پیگی ــی و 18 س ــرای آزمایش ــال اج س
کشــور، ســرانجام قانــون بیمــه اجبــاری خســارت واردشــده 
بــه شــخص ثالــث را در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه 
ــر از  ــان، کمت ــد شــورای نگهب ــس از تایی ــد و پ ــب کردن تصوی
ــرداد 95  ــور در 17 خ ــاغ رئیس جمه ــا اب ــد ب ــاه بع ــک م ی
ایــن قانــون اجرایــی شــد. بــه دنبــال آن آیین نامه هــای 
مربــوط هــم تــا آبــان 95 تدویــن و بافاصلــه بــه شــرکت های 
ــا  ــی ب ــد چــه تفاوت ــون جدی ــا قان ــذار ارســال شــد. ام بیمه گ
ــدگان وســایل  ــی دارن ــاری مســئولیت مدن ــون بیمــه اجب قان
ــوب  ــث مص ــخص ثال ــل ش ــی در مقاب ــوری زمین ــه موت نقلی
ســال 87 دارد؟ یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای قانــون 
جدیــد ایــن اســت کــه دیگــر نیــازی بــه تمدیــد موقــت ایــن 
ــر  ــه حــوادث رانندگــی ب ــوط ب ــون نیســت و مســائل مرب قان
مبنــای یــک قانــون دائمــی بررســی و حــل و فصل می شــود. 
ــا  ــی ب ــن رانندگ ــردی در حی ــر ف ــته اگ ــد در گذش ــور کنی تص
ــد،  ــه می ش ــار حادث ــت، دچ ــک آن نیس ــه مال ــی ک خودروی
ایــن فــرد مســئول جبــران خســارت یــا تحمــل حبــس بــود؛ 
امــا بــر اســاس قانــون جدیــد همیــن کــه خودرویــی بیمــه 
ــارات از  ــن خس ــرای تأمی ــد، ب ــته باش ــث داش ــخص ثال ش
ســوی بیمــه کافــی اســت و راننــده خــودرو حتــی اگــر مالــک 
خــودرو هــم نباشــد، طرف حســاب خســارت دیدگان نخواهــد 
بــود. از ســوی دیگــر، در گذشــته بیمه هــا، دیــه افــراد مــازاد 
بــر ظرفیــت خــودرو را پرداخــت نمی کردنــد؛ ولــی بــا قانــون 
جدیــد بیمه هــا موظــف بــه پرداخــت دیــه ایــن افــراد 
شــدند. مهم تــر اینکــه بــر اســاس قانــون جدیــد در حــوادث 
رانندگــی منجــر بــه جــرح یــا فــوت کــه کارشــناس تصادفــات 
ــوع  ــی وق ــت اصل ــس راه، عل ــا پلی ــی ی ــی و رانندگ راهنمای
ــات رانندگــی حادثه ســاز تشــخیص  ســانحه را یکــی از تخلف
داده باشــد، بیمه گــر مکلــف اســت خســارت زیان دیــده 
ــد.  ــن پرداخــت کن ــا دریافــت تضمی ــدون هیــچ شــرط ی را ب
ــدان آســوده باشــد؛ چــرا  ــد چن ــف نبای ــه مســبب متخل البت
ــه او مراجعــه کــرده  کــه بیمــه پــس از پرداخــت خســارت ب
ــد.  ــت می کن ــارات را از او دریاف ــی از خس ــت کم بخش و دس
ــوان  ــار دی ــی اســفنانی، حقوقــدان و دادی ــه محمدعل ــه گفت ب
عالــی کشــور کــه در دوره نهــم مجلــس ســخنگوی کمیســیون 
ــه صــورت  ــه ب ــن هزین ــت ای ــود، دریاف ــی ب ــی و حقوق قضای

وام هــای بلندمــدت اســت. جــام جــم

کوتاه اخبار 
بزن بزن در صحن شورای شهر تهران

ــن  ــم در صح ــا ه ــر ب ــا دبی ــدی و علیرض ــاس جدی عب
ــدند.  ــر ش ــهر درگی ــورای ش ش

در جلســه غیرعلنــی شــورای اســامی شــهر تهــران 
ــر  ــر درگی ــا یکدیگ ــر ب ــا دبی ــدی و علیرض ــاس جدی عب
شــدند. هفتــه پیــش عبــاس جدیــدی بــه دبیــر گفتــه 
بــود کــه وی را بــا تیــر می زنــد و اجــازه راه رفتــن در شــهر 

را بــه وی نمی دهــد. 
در جلســه غیرعلنــی روز گذشــته پــس از یــک صحبــت 
ــه صــورت  ــدی مشــتی حوال ــاره جدی ــک ب ــه ی ــگ ب گن
ــه  ــک مشــت حوال ــر هــم ی ــرد و در عــوض دبی ــر ک دبی

ــدی کــرد. ــاس جدی عب
 عبــاس جدیــدی پــس از درگیــری شــروع بــه فحاشــی 

کــرد. فــارس

گروگانگیری ۴0 میلیارد تومانی 
ناکام ماند

از  مشــهد،  دادســتان  معــاون  حیــدری،  قاضــی 
دســتگیری ســه تــن از آدمربایــان کــه فــردی را در ازای 
ــروگان  ــه گ ــول ب ــال پ ــارد ری ــغ ۴00 میلی ــت مبل دریاف

ــر داد.  ــد، خب ــه بودن گرفت
وی افــزود: 26 اردیبهشــت ماه ســال جــاری آدمربایــان 
مــردی را در مشــهد بــه گــروگان گرفتــه و بــرای رهایــی 
وی درخواســت ۴0 میلیــارد تومــان پــول کــرده بودنــد. 

قاضــی حیــدری ادامــه داد: گروگان گیــران بــرای آزادی 
ــان  ــارد توم ــه ۴ میلی ــود را ب ــت خ ــرد درخواس ــن ف ای

ــد.  کاهــش دادن
پــس از ایــن ماجــرا ایــن پرونــده در دادســرا طــرح شــد 
ــهد در  ــاب مش ــی و انق ــتان عموم ــتور دادس ــا دس و ب

دســتور کار قــرار گرفــت. 
وی افــزود: بــا همــکاری دایــره جنایــی پلیــس آگاهــی 
اســتان و افســران مجــرب و کاربلــد در عملیــات ویــژه 
ــری  ــم گروگانگی ــه مته ــوران، س ــدازی مام ــا تیران و ب

دســتگیر شــدند. میــزان

 واژگونی اتوبوس 
۱۲ مجروح بر جای گذاشت

ــی  ــارس از واژگون ــتان ف ــمال اس ــس راه ش ــس پلی رئی
ــر داد. ــروح خب ــا 12 مج ــوس ب اتوب

ــه  ــاعت 6:10 دقیق ــت: س ــدی گف ــد احم ــرهنگ احم س
صبــح یکشــنبه یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری در 
ــه شــیراز واژگــون شــد.  کیلومتــر 10 محــور خــرم بیــد ب
بافاصلــه تیم هــای پلیــس راه بــه محــل حادثــه اعــزام 

شــدند. 
وی افــزود: راننــده و تمــام مســافران اتوبــوس کــه 12 نفر 
ــه بیمارســتان  ــس ب ــا آمبوالن ــد، زخمــی شــدند و ب بودن

ولــی عصر)عــج( صفاشــهر منتقــل شــدند.
 در پایــان رئیــس پلیــس راه شــمال بیان کرد: کارشناســان 
ــده  ــی رانن ــه را بی احتیاط ــوع حادث ــت وق ــه عل در صحن

ــد. ایرنــا ــام کردن ــو اع ــه جل ــی ب ــوس و بی توجه اتوب

کنش    وا

رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس   
هیچ راهی جز تقویت بیمه های درمانی در حمایت 
از زوج های نابارور وجود ندارد؛ بنابراین دولت باید 

مسیر را برای حمایت از افراد نابارور هموار کند؛ 
البته مجلس نیز تاکنون اقداماتی را در جهت تامین 

 منابع مالی برای رفع این بیماری انجام داده 
است.

هر چند که ارائه طرح هایی از سوی نمایندگان بار 
مالی برای دولت دارد.

رئیس پردیس انرژی و محیط زیست   
یکی از پروژه های پژوهشگاه پاک سازی آب های 
آلوده از مواد نفتی و هیدروکربور است. این پروژه 

حدود یک سال است آغاز شده و در حال اتمام 
است.

مدیر عامل شرکت فناوران   
شرکت فناوران با حمایت صندوق حمایت از 

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( موفق 
به طراحی و ساخت نمونه تجاری جلیقه حیات 

هوشمند شدند.
 این طرح با »عنوان جلیقه حیات هوشمند برای 

ارسال الکتروکاردیوگرام بی سیم به کلینیک مجازی 
قلب« موفق به اخذ گواهینامه ثبت با شماره 91767 
شده و در راستای تولید تجاری در مراحل اخذ مجوز 

از اداره کل تجهیزات پزشکی است.

دکتر علی اکبر والیتی   
در حال حاضر 27 هزار نفر در لیست انتظار پیوند 

اعضا در کشور هستند و روزانه 10 نفر در لیست 
پیوند اعضا جان خود را از دست می دهند.

کارشناس دفتر حیات وحش و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست   

متاسفانه بخش های توسعه ای کشور هنوز تصور 
می کنند به قیمت توسعه هر کاری می توانند با 

منطقه بکنند.
این در حالی است که توسعه اگر در کنار حفاظت 
محیط زیست نباشد، منجر به تخریب بسیاری از 

زیستگاه ها به اشکال مختلف از جمله قطع درختان، 
آلودگی آب، هوا و خاک، برداشت بی رویه از منابع، 
تولید نخاله و زباله و... خواهد شد. همه این موارد 

عواملی است که زیستگاه های ما را از بین می برد.

رئیس سازمان غذا و دارو  
در سه سال اخیر صادرات دارویی ما حداقل به 

150 میلیون تا 200 میلیون دالر رسید که نسبت به 
دوره قبل حدود دو برابر شده  است. واردات دارو نیز 

ساالنه حدود یک میلیارد بوده که نسبت به دوره 
مشابه 25 درصد کاهش داشته است. زمانی که نیاز 
بازار تامین نشود، قاچاق ایجاد می شود، اما در حال 
حاضر چنین شرایطی نداریم چون در تولید دارو و 

واردات مشکلی نیست.

ــرای  ــه صــدور روادیــد ب ــه بهان کارمنــد قابــی ســفارت آلمــان کــه ب
ســفر و مهاجــرت از 17 مســافر کاهبــرداری کــرده بــود، هنــگام فــرار 
از ایــران دســتگیر شــد. 12 اردیبهشــت امســال مــردی بــا حضــور در 
شــعبه اول بازپرســی دادســرای فــرودگاه مهرآبــاد تهــران بــا شــکایت 
از زنــی کاهبــردار بــه قاضــی مســتوفی گفــت: بــرای کار می خواســتم 
بــه آلمــان بــروم کــه در مقابــل ســفارتخانه آلمــان زنــی کــه می گفــت 
کارمنــد آنجاســت، فریبــم داد. او بــرای تهیــه روادیــد ماقات هایــی 
ــرداری 150  ــس از کاهب ــن گذاشــت و پ ــا م ــاد ب ــرودگاه مهرآب در ف

میلیــون تومانــی گریخــت. 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــژه ف ــت وی ــات ـ امنی ــس اطاع ــوران پلی مام
مهرآبــاد تهــران در جســت وجوی زن ۴3 ســاله کاهبــردار بودنــد کــه 
مــردی بــا مراجعــه بــه آن هــا گفــت: دختــر خردســالم بایــد تحــت 

ــت.  ــرار می گرف ــب ق ــل جراحــی قل عم
در جریــان رفــت و آمــدم بــه ســفارتخانه، بــا کارمنــد قابــی ســفارت 
ــن  ــان از م ــون توم ــدم. او 70 میلی ــنا ش ــام آش ــام اله ــه ن ــان ب آلم
ــه  ــد ک ــم کن ــان را فراه ــار نفره م ــواده چه ــد خان ــا روادی ــت ت گرف
ــس  ــه پلی ــود ک ــی ب ــن در حال ــواری شــد. ای ــرد و مت ــن کار را نک ای
ــاکیان  ــه ش ــد ک ــه رو ش ــز روب ــری نی ــابه دیگ ــکایت های مش ــا ش ب
بــرای درمــان بیمــاری، عمــل جراحــی و برخــی نیــز بــرای مهاجــرت 
ــن زن  ــه در دام ای ــد ک ــان برون ــه و آلم ــه ترکی ــتند ب و کار می خواس

ــد.  ــار شــده بودن ــردار گرفت کاهب
ــگام  ــش هن ــد روز پی ــه چن ــا اینک ــود ت ــب ب ــت تعقی ــیاد تح زن ش
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــرودگاه بین الملل ــت ف ــه در گی ــه ترکی ســفر ب

بازداشــت شــد. 
ــه و دو  ــد گذرنام ــش جل ــز ش ــا نی ــه وی در گیش ــی از خان در بازرس
ــات ـ  ــس اطاع ــه پلی ــد. او ب ــف ش ــی کش ــنامه جعل ــد شناس جل
ــه افســر تحقیــق  ــاد تهــران منتقــل شــد و ب امنیــت فــرودگاه مهرآب
ــن  ــرای تأمی ــوان دارم؛ ب ــری نوج ــوان و پس ــر ج ــن دخت ــت: م گف
هزینــه زندگــی آن هــا بــه کاهبــرداری دســت زدم. افــراد را در مقابــل 
ــه  ــه بهان ــردم و ب ــایی می ک ــان شناس ــه و آلم ــفارتخانه های ترکی س
ــم حســین زاده،  ــد فریبشــان مــی دادم. ســرهنگ ابراهی ــه روادی تهی
فرمانــده پلیــس فــرودگاه بین المللــی مهرآبــاد تهــران، گفــت: متهــم 

ــرداری کــرده اســت.  ــون تومــان کاهب ــر 800 میلی از 17 نف
برخــی شــاکیان گفته انــد متهــم بــا بــرادرش در ایــن کاهبرداری هــا 
نقــش داشــته کــه تحقیقــات در این بــاره ادامــه دارد. یکــی از 
شــاکیان زوجــی مبتــا بــه ام اس بودنــد و بــرای درمــان قصــد رفتــن 
ــون تومــان از  ــد، 50 میلی ــه روادی ــه بهان ــه آلمــان را داشــتند کــه ب ب
آن هــا کاهبــرداری کــرده بودنــد. متهــم پیــش از عیــد ســه زن را بــه 
بهانــه ســفر بــه آلمــان بــه ترکیــه بــرده و در آنجــا رهــا کــرده بــود کــه 
ــه  ــری در دســت نیســت. حســین زاده ادام ــا خب از سرنوشــت آن ه
داد: زن کاهبــردار ســفرهای متعــددی بــه کشــورهای ترکیــه، آلمــان 
فرانســه و قبــرس داشــته و احتمــال افزایــش شــاکیان وجــود دارد. 
بــرای  متهــم  تصویــر  پرونــده،  بازپــرس  درخواســت  بــا 
 شناســایی شــاکیان بــدون پوشــاندن چهــره در روزنامــه چــاپ 
ــه  ــد ب ــان می توانن ــری پرونده هایش ــرای پیگی ــاکیان ب ــود. ش می ش
ــاد مراجعــه  ــا پلیــس اطاعــات ـ امنیــت فــرودگاه مهرآب دادســرا ی
ــا شــماره تلفن هــای 6395672۴ و 61022653 تمــاس  ــا ب ــد ی کنن

بگیرنــد. جــام جــم آنالیــن

کالهبرداری زن شیاد 
از مسافران اروپا

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

پــس از همــه گیــر شــدن فیس بــوک، یکــی 
از پدیده هایــی کــه بــه ســرعت در تمــام 
ــرد  ــدا ک ــترش پی ــی گس ــبکه های اجتماع ش
بــه فارســی  پدیــده »الیــک«)Like( یــا 
ــوک  ــته فیس ب ــود. در گذش ــندم« ب »می پس
ــه  ــن )Fan( ب ــک از ف ــه الی ــای کلم ــه ج ب
ــه  ــا ب ــرد؛ ام ــتفاده می ک ــدار اس ــی طرف معن
ســوی  از  نامناســب  بازخوردهــای  دلیــل 
ــر  ــک« تغیی ــه »الی ــن« ب ــه »ف ــران کلم کارب
کلمــه  صورت گرفتــه  اعــام  طبــق  کــرد. 
»الیــک« مخاطب پســندتر بــود و معنــای 
اســتانداردتری نســبت بــه کلمــه »فــن« 
داشــت. فیس بــوک از ایــن ســرویس در 
پرده بــرداری  میــادی   2010 ســال  آوریــل 

ــرد.  ک
و  مهم تریــن  از  یکــی  امــروز  »الیــک«، 
شــبکه های  قابلیت هــای  پیچیده تریــن 
روشــی  پدیــده،  ایــن  اســت.  اجتماعــی 
ــب  ــه مطل ــه شــما ب ــراز عاق ــرای اب ســریع ب

یــا تصویــر شــخص مقابلتــان اســت. بررســی 
ــالی در  ــس ارس ــون عک ــک میلی ــش از ی بی
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــان می ده ــتاگرام نش اینس
ــر  ــان 5 براب متوســط پســت های ارســالی زن
بیــش از مــردان محبوبیــت دارد و تعــداد 
ایــن  بــرای  ارســالی  نظــرات  و  الیک هــا 
مطالــب هــم حــدودا 5 برابــر مــردان اســت. 
میلیــون   1.2 از  بیــش  تحلیــل  و  تجزیــه 
 ۴000 طریــق  از  کــه  اینســتاگرام  پســت 
ــری ارســال شــده، نشــان داده  حســاب کارب
کــه مطالــب ارســالی زنــان بــه طــور متوســط 
ــی  ــد؛ ول ــت می کن ــر دریاف ــک و نظ 578 الی
ــورد اســت.  ــردان 117 م ــاره م ــم درب ــن رق ای
ــا  ــا کامنت ه ــا ی ــا بخــش اظهارنظره ــر تنه اگ
ــان در  ــرای زن ــم ب ــن رق ــود، ای ــبه ش محاس
مقایســه بــا مــردان بــه 170 در برابــر 113 

می رســد.
 گدایان الیک

»الیــک« امــروزه بخــش مهمــی از ارتباطــات 
اجتماعــی افــراد اســت و ماننــد هــر پدیــده ای 
معتــادان خــاص خــود را پیــدا کــرد؛ افــرادی 

کــه در اصطــاح ایــن روزهــا بــه آن هــا 
ــود.  ــه می ش ــک« گفت ــان الی »گدای

ــود  ــه می ش ــرادی گفت ــه اف ــک ب ــان الی گدای
کــه بــرای کســب تعــداد زیــاد الیــک دســت 

ــد.  ــر کاری می زنن ــه ه ب
ایــن گــروه البتــه بــه دو دســته تقســیم 
ــه  ــتند ک ــانی هس ــته اول کس ــوند؛ دس می ش
ــن  ــا گرفت ــد و ب ــدن دارن ــهور ش ــای مش رؤی
ــی  ــای روح ــای نیازه ــال ارض ــه دنب ــک ب الی
خــود هســتند و دســته دوم کســانی کــه 
ــگاه  ــد ن ــی درآم ــه چشــم نوع ــن کار ب ــه ای ب

. می کننــد
 دسته اول

ــبکه های  ــای ش ــام پدیده ه ــه ن ــته اول ب دس
ــه  ــرادی ک ــوند؛ اف ــناخته می ش ــی ش اجتماع
ــد  ــف قص ــا جل ــک ی ــای گاه مضح ــا کاره ب
ــن  ــد. ای ــتری بگیرن ــای بیش ــد الیک ه دارن
افــراد حتــی ابایــی از تمســخر و توهین هــای 
ــاس  ــه احس ــد و این گون ــر ندارن ــراد دیگ اف
می شــود کــه از ایــن کار لــذت می برنــد. 
حتــی دیــده شــده ایــن افــراد وقتــی عملــی 
را انجــام می دهنــد کــه جنجــال بــه پــا 
می کنــد و بازخوردهــای زیــادی می گیــرد 
ــی بازخوردهــای بســیار منفــی( بیشــتر    )حت

ــد. ــرار آن می زنن ــه تک ــت ب ــتر دس و بیش

 دسته دوم
ایــن گــروه از گدایــان الیــک معمــوال اهــداف 
ــا  ــوال ب ــا معم ــد. آن ه اقتصــادی در ســر دارن
ســاخت صفحــات جعلــی افــراد مشــهور 
یــا  پورنوگرافــی  صفحــات  ســاختن  یــا 
اســتفاده از تصاویــر تحریک کننــده ســعی 
الیک هــای  و  اعضــا  تعــداد  می کننــد 
ــن  ــم ای ــد ه ــد و بع ــش دهن ــود را افزای خ
ــب و کار  ــن کس ــند. ای ــات را می فروش صفح
ــروزه  ــا ام ــود، ام ــدزا ب ــه روزگاری درآم اگرچ
ــاد شــده  ــازار زی ــن ب ــه حــدی دســت در ای ب
کــه عمــا نمی تــوان درآمــد چشــمگیری 
ــه  ــا توج ــرد و ب ــب ک ــات کس ــن صفح از ای

ــی،  ــبکه های اجتماع ــتر ش ــن بیش ــه قوانی ب
ایــن صفحــات یــا حــذف می شــوند یــا 
ــز  ــا نی ــه آن ه ــه شــدت اعضــای خــود را ک ب
می دهنــد.  دســت  از  هســتند  غیرواقعــی 
ــق  ــراد از طری ــب اف ــودجویی و فری ــه س البت
اســت  چشــمگیر  بســیار  صفحــات   ایــن 
و به ویــژه نوجوان هــا معمــوال قربانیــان افــراد 
ــی  ــتند. ول ــات هس ــن صفح ــودجو در ای س
ــوان در  ــودجویان را نمی ت ــه س ــت ک ــد گف بای
ــوال  ــرا اص ــرار داد؛ زی ــک ق ــان الی ــره گدای زم
ســودجویان بــه دنبــال الیــک نیســتند و تنهــا 
هدفشــان شــکار قربانیــان ســاده لوح اســت.

ــک  ــان الی ــت گدای ــد گف ــورت بای ــر ص در ه
ماننــد هــر پدیــده مشــابه دیگــری در آینــده 
تازه تــر  پدیده هــای  بــه  را  خــود  جــای 
ثابــت می مانــد  آنچــه  امــا  داد؛  خواهنــد 
ــهور  ــز مش ــی ج ــه آرزوی ــتند ک ــرادی هس اف
ندارنــد.  اجتماعــی  شــبکه های  در  شــدن 
ایــن افــراد معمــوال بــدون هیــچ تاشــی 
ــکاران  ــدان و ورزش ــای هنرمن ــد ج می خواهن
را  واقعــی  جهــان  ســلبریتی های  دیگــر  و 
بگیرنــد؛ غافــل از اینکــه عمــر مشــهور بــودن 
ایــن افــراد هــم بــه کوتاهــی تاششــان اســت 
ــا ظهــور پدیده هــای جدیــد از  و خیلــی زود ب

می شــوند. محــو  خاطره هــا 

نگاهی به پدیده »الیک« در دنیای مجازی

می پسندم

معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه اصلی تریــن 
ــت  ــر فرص ــت، ب ــالم اس ــت س ــور جمعی ــداوم کش ــر ت عنص
طایــی کشــور در اینکــه بایــد از جمعیــت مولــد کشــور نهایــت 
بهــره را بــرد، تاکیــد و ســهولت در ازدواج را از اولویت هــای 

ــوان کــرد.  کشــور عن
دکتــر علی اکبــر ســیاری در دومیــن کنگــره بین المللــی علــوم 
ســامت بــاروری و فرزنــدآوری گفت: مســئولیت اصلــی وزارت 
بهداشــت، تأمیــن ســامت مــردم اســت و آرزوی ما این اســت 

کــه جوانــان، مــادران و فرزنــدان ســالمی داشــته باشــیم. 
وی گفــت: ایــران در دوران طایــی جمعیــت قــرار دارد؛ یعنــی 
ــد  ــت. 30 درص ــه رو اس ــال کار روب ــد و در ح ــت مول ــا جمعی ب
ــه  ــرادی ک ــا 70 درصــد را اف ــان و 60 ت جمعیــت کشــور را جوان
ــت  ــذا فرص ــد؛ ل ــکیل می دهن ــتند، تش ــتغال هس ــاده اش آم

ــار کشــور اســت.  ــی در اختی خوب
ــت،  ــش جمعی ــدآوری و افزای ــرای فرزن ــه داد: ب ــیاری ادام س
فرصت هــای زیــادی پیــش روی کشــور قــرار دارد؛ یکــی اینکــه 
ــان  ــتند و دوم جوان ــاروری هس ــن ب ــادی در س ــت زی جمعی

مایــل بــه داشــتن دو یــا ســه فرزنــد هســتند. 
ــر در کشــور در  ــون نف ــا 13 میلی ــان اینکــه 11 ت ــا بی ســیاری ب
ــه ازدواج  ــر مقول ــط ب ــر فق ــزود: اگ ــتند، اف ــن ازدواج هس س
کار شــود، شــیب کاهشــی رونــد ازدواج متوقــف شــده و 
ــدآوری  ــرای همســرگزینی و فرزن ــل بیشــتری ب ــان تمای جوان
خواهنــد داشــت. وی بــا بیــان اینکــه 3 میلیــون زوج نابــارور 
در کشــور وجــود دارنــد، تصریــح کــرد: در طــرح تحول ســامت 
ــرار  ــی ق ــی و درمان ــارور تحــت حمایت هــای مال زوج هــای ناب

گرفته انــد. خبــر فارســی

هفتــه گذشــته بــود کــه رئیــس دانشــگاه جامــع علمی کاربردی 
از امــکان تحصیــل حیــن خدمــت مشــموالن ســربازی در ایــن 
دانشــگاه خبــر داده و گفتــه بــود کــه مذاکراتــی بــا مســئوالن 
ذی ربــط بــرای تحصیــل حیــن خدمــت ســربازان در دانشــگاه 
ــه  ــی ک ــت؛ موضوع ــده اس ــام ش ــردی انج ــع علمی کارب جام
پیگیری هــا حاکــی از امــکان نیافتــن اجرایــی شــدن آن 

اســت. 
جامــع  دانشــگاه  رئیــس  امیــد،  محمدحســین  دکتــر 
علمی کاربــردی هفتــه گذشــته گفتــه بــود مذاکراتــی بــا 
ــت  ــن خدم ــل ســربازان حی ــرای تحصی ــط ب مســئوالن ذی رب
ــا  ــرباز ی ــک س ــون، ی ــاس قان ــر اس ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ص
خدمــت  و  تحصیــل کنــد  همزمــان  نمی توانــد  دانشــجو 
ســربازی خــود را نیــز پشــت ســر بگــذارد و ایــن دو بایــد جــدا 

از یکدیگــر ســپری شــوند. بــه  عبارتــی اگــر دانشــجویی قصــد 
رفتــن بــه ســربازی را داشــته باشــد، بایــد وضعیــت تحصیلــی 
خــود را بــا دانش آموختگــی یــا انصــراف از تحصیــل مشــخص 
کنــد. اگــر ســربازی نیــز در حیــن طــی کــردن ســربازی خــود 
باشــد و در کنکــور قبــول شــود، بایــد از ســربازی مرخص شــود 

ــرود.  ــه دانشــگاه ب و ب
ــای  ــتاد کل نیروه ــئوالن س ــی از مس ــون، یک ــر قان ــاوه ب ع
ــه  ــی گفت ــن طرح ــدن چنی ــی ش ــاره اجرای ــز درب ــلح نی مس
ــا  ــرت ب ــل مغای ــه دلی ــرح ب ــن ط ــرای ای ــال اج ــه احتم ک
ــه  ــازمان هایی ک ــگاه ها و س ــه دانش ــدارد؛ البت ــود ن ــون وج قان
راســتای خوشایندســازی محیــط ســربازی                                      می تواننــد در 
ــد، امــکان انتقــال  ــه ســربازان فعالیــت کنن ــه آمــوزش ب و ارائ

طرح هــای خــود را دارنــد. ایســنا

معاون وزیر بهداشت:

۱۱ تا ۱۳ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج هستند
چالش جدید خدمت سربازی

همزمان با سربازی می توان به دانشگاه رفت؟

،،
»الیــک«، امــروز یکــی از مهم تریــن و 
پیچیده ترین قابلیت های شبکه های 
اجتماعــی اســت. ایــن پدیده، روشــی 
ســریع بــرای ابــراز عالقــه شــما بــه 
مطلــب یــا تصویر شــخص مقابلتان 

اســت. 

آگهی  نوبتی سه ماهه چهارم سال 
۱۳95 منطقه  ثبت  اسناد و امالک  

شرق اصفهان 
و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  موجب  به 

نامه  آیین  اصاحی   59 ماده  و  اماک  

مربوط به اماک در سه ماهه چهارم سال 

و  پذیرفته شده  آنها  ثبت  تقاضای   1395

همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 

آنچه هیات نظارت ثبت آگهی های آنها را 

تجدید نموده و اماکی که در اجرای ماده 

ثبت  پذیرش  تکلیف  تعیین  قانون   13

گردیده اند بشرح ذیل آگهی می شود:

مشخصات  و  پاک  شماره   ) الف  ردیف 

اماکی  نوع ملک و محل وقوع  مالک و 

مربوطه  ماهه  سه  در  آنها  اظهارنامه  که 

قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند.

فرزند  قضاوی   بتول  خانم    –5853-1

ملی  شماره  و   82 ش  ش  به  حسین 

جمهوری  دولت  تابع   1291267816

اسامی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت 

پاک 5853  اصلی  واقع دربخش5ثبت 

اصفهان به مساحت 325/30 متر مربع (.

2-10256/2 -  اقای اصغر موحد دوست  

تابع   879 ش  ش  به  حسینعلی  فرزند 

دولت جمهوری اسامی ایران - ششدانگ 

یکبابخانه تحت پاک 2 فرعی بمساحت 

از پاک  206/77 متر مربع مجزی شده 

واقع دربخش5ثبت  اصلی  ثبتی 10256  

اصفهان.

شریف  مجید  اقای    –  11699/3-3

 1592 ش  ش  به  محمد  فرزند  النسب 

دولت  تابع   1287937871 ملی  کد  و 

جمهوری اسامی ایران ) نسبت به بیست 

اقای  و   ) مشاع  حبه  هفتم  چهار  و  حبه 

به  محمد  فرزند  النسب  شریف  مسعود 

ش ش 15۴9 و کد ملی 128773555  

تابع دولت جمهوری اسامی ایران) نسبت 

به بیست حبه و چهار هفتم حبه مشاع ( و 

اقای محسن شریف النسب فرزند محمد 

به ش ش 1112 و کد ملی 128766۴717 

تابع دولت جمهوری اسامی ایران) نسبت 

به بیست حبه و چهار هفتم حبه مشاع ( و 

خانم مینا شریف النسب فرزند محمد به 

ش ش 30۴ و کد ملی 1291105972 تابع 

دولت جمهوری اسامی ایران ) نسبت به 

از    :  ) مشاع  حبه  هفتم  دو  و  حبه  ده 

ششدانگ جوی متروکه بمساحت 73/80 

مجزی  فرعی   3 پاک  تحت  مربع  متر 

واقع  اصلی    11699 ثبتی  پاک  از  شده 

به  الحاق  ثبت اصفهان جهت  در بخش5 

پاک ثبتی 11699/2   .

فروغی  رجبعلی  اقای   –  12۴17/3-۴

ابری فرزند محمد به ش ش 1۴75 حوزه 

13  اصفهان تابع دولت جمهوری اسامی 

پاک  تحت  یکبابخانه  ششدانگ  ایران- 

مربع  متر   167/25 بمساحت  فرعی    3

مجزی شده از پاک ثبتی 12۴17  اصلی 

واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

ردیف ب ( اماکی که بموجب رای هیات 

نظارت یا بموجب اختیارات تفویضی اگهی 

ان تجدید شده است.

غامی  اسداله  اقای   –  1191۴/6)1

شهرستان فرزند حسن به ش ش 3 تابع  

دولت جمهوری اسامی ایران – ششدانگ 

فرعی   6 ثبتی  پاک  تحت  یکبابخانه 

مجزی شده از پاک 1191۴ اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان بمساحت 116/30 

مساحت  اشتباه  به  قبا  که  مربع  متر 

110/30 متر مربع اگهی شده است. 

اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  به موجب  لذا 

چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در 

این آگهی واخواهی داشته باشد از اولین 

اماکی که  به  نسبت  آگهی  انتشار  نوبت 

روز ونسبت   90 باشد  الف می  در ردیف 

به ردیف ب به مدت 30 روز  دادخواست 

واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم 

نماید  و طبق تبصره 2 ماده واحده  قانون 

معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین 

یه  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف 

این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 

تقدیم  قضایی گواهی  صاح  ذی  مراجع 

اداره تسلیم  این  به  را اخذ و  دادخواست 

این  انتشار  از  قبل  در صورتی که  و  نماید 

آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی 

جریان  بر  مشعر  را  دادگاه  گواهی  باید 

نماید  تسلیم  مرقوم  مدت  ظرف  دعوی 

که  دعوی  طرح  گواهی  یا  اعتراضات  و 

شود  واصل  مرقوم  مدت  انقضاء  از  بعد 

ماده  اخیر  مطابق قسمت  و  است  اثر  با 

16  و نسبت به ردیف ج  اشخاصی که به 

ماهیت ملک معترضند ظرف مدت 90 روز 

و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی 

قانون   17 ماده  تبصره  و  ظرف  معترضند 

ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 

ایین نامه قانون ثبت، ثبت حقوق ارتفاقی 

در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید 

مجاورین  و  اماک  صاحبان  واخواهی  و 

مطابق  ارتفاقی  و حقوق  به حدود  نسبت 

ماده  دو  تبصره  و  ثبت  قانون   20 ماده 

های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 

این  شد.  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترضی 

در  الف  ردیف  اماک  به  نسبت  آگهی 

2نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 

آگهی  اولین  تاریخ  از  نوبت  یک  فقط  ب 

منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:96/02/02                                       

تاریخ انتشار نوبت دوم :96/03/01

ثبت  منطقه  رییس  زاده   هادی  حسین 

اسناد و اماک شرق اصفهان         

شماره:2368/م الف



امامرضا)ع(میفرمایند:
َوَجلَّ َمنَلمَيشُكِراملُنِعَمِمَناملَخلوقنَيَلمَيشُكِرالّلهَعزَّ

هركسدرمقابلخوبىمردمتشكرنكند،ازخداىعّزوجّل
تشكرنكردهاست.

   دورهمی خوشمزه

نشریات جهان 21 می 2017

صفحه اول روزنامه سوری الوطن

- ترامپ به وعده هایش عمل کرد و از عربستان بیش از 380 میلیارد دالر به دست 

آورد صفحه اول روزنامه مصری شروق
- روحانی برای بار دوم با 57 درصد آرا رئیس جمهور ایران 

شد

- سعودی ها از پس زدن دیدگاه های اوباما توسط ترامپ استقبال کردندصفحهاولروزنامهنیویورکتایمز

 صفحه اول روزنامه 
واشنگتن پست

- ترامپ و سعودی ها چند قرارداد امضا کردند

   ترفندهای خانه داری
روش نگهداری دانه های قهوه

ــای  ــر دانه ه ــظ عط ــرای حف ــوه ب ــای قه ــداری از دانه ه نگه
آن بهتــر اســت؛ آن هــا را درون کیســه های زیــپ دار بریزیــد. 

ــد ــوه را می خری ــازه قه ــای ت ــه دانه ه ــی ک هنگام
بــه میــزان مصــرف خــود در طــول دو تــا ســه هفتــه توجــه 
داشــته باشــید. اگــر تصــور می کنیــد کــه در عــرض دو هفتــه 
نمی توانیــد ۳۵۰ گــرم قهــوه را تمــام کنیــد، پــس بهتــر 
اســت بســته بندی های کوچک تــر یعنــی ۲۵۰ یــا ۲۰۰ گرمــی 
بخریــد. بســیاری از مــردم، قهــوه را درون همان کیســه ای که 
ــظ  ــرای حف ــا ب ــد؛ ام ــداری می کنن ــد، نگه ــداری کرده ان خری
ــه های  ــا را درون کیس ــت آن ه ــر اس ــا بهت ــن دانه ه ــر ای عط
زیــپ دار بریزیــد. البتــه بهتــر از کیســه، قــرار دادن آن درون 
ــری  ــرا دسترســی و اســتفاده راحت ت شیشــه مرباســت؛ زی
نیــز دارد. از همــه بهتــر، اســتفاده از محفظه هــای مخصــوص 
نگهــداری قهــوه اســت؛ زیــرا درب آن هــا بــه گونــه ای طراحــی 
شــده کــه هیچ گونــه هوایــی داخــل ظــرف نمی شــود. 
ــه  ــت ب ــه رطوب ــود ک ــد ب ــن خواهی ــب مطمئ ــن ترتی ــه ای ب
ــود را  ــر خ ــت   و عط ــد و باف ــوذ نمی کن ــوه نف ــای قه دانه ه

ــد. ــظ می کن ــه طــور کامــل حف ب
ــک  ــه آن را در ی ــت ک ــوه، الزم اس ــته بندی قه ــس از بس پ

ــد.  ــداری کنی ــک نگه ــک و خن ــای تاری فض
بــرای داشــتن بهتریــن عطــر و طعــم هــم، همــان موقــع کــه 

قصــد نوشــیدن قهــوه را داریــد، آن را آســیاب و دم کنیــد.

 مواد الزم
500گرمگوشتچرخکرده

200گرملپه
2عددپیازمتوسط

2عددتخممرغ
500گرمگشنیزپاکشده

6عددلیموعمانی
یکقاشقسوپخوریآردسفید

بهمیزانکافیروغنمایعبرایسرخکردن
بهمیزانکافینمک،فلفل،زردچوبه

 طرز تهیه
1. ابتــدا در یــک قابلمــه مقــداری آب ریختــه و لپه هــا را پــس از شســتن، داخــل آن بریزیــد. 
قابلمــه را روی شــعله اجــاق گاز بــه مــدت 4۵ دقیقــه یــا یــک ســاعت قــرار دهیــد تــا لپه هــا 
بپزنــد. بعــد از ایــن مــدت، لپه هــای پخته شــده را در ســبدی ریختــه و آب حاصــل از پخــت 

آن را در ظــرف دیگــری بریزیــد و کنــار بگذاریــد.
۲. گوشــت چرخ کــرده را بــا نصــف یــک عــدد پیــاز، داخــل دســتگاه خردکــن بریزیــد و اجــازه 
ــاال  ــد. ح ــل کنی ــه ای منتق ــه کاس ــده را ب ــوط له ش ــس از آن مخل ــود. پ ــه ش ــا ل ــد کام دهی
ــه کنیــد. ســپس  ــا لپــه پخته شــده در دســتگاه بریزیــد و آن را نیــز ل نصــف دیگــر پیــاز را ب
ــا دســت  ــاز داخــل کاســه اضافــه کنیــد و ب ــه گوشــت و پی ــه را ب ــاز و لپ ــوط له شــده پی مخل

خــوب ورز دهیــد.
ــه مقــدار الزم، مایــه را مــزه دار کنیــد. حــاال  ــه ب ــا اضافــه کــردن نمــک، فلفــل و زردچوب ۳. ب
ــه  ــن ترتیــب مای ــه ای ــد. ب ــوط کنی ــه و خــوب مخل ــه اضاف ــه مای تخم مرغ هــا را بشــکنید و ب

کوفته هــا آمــاده می شــود.
4. در یــک تابــه متوســط مقــداری روغــن بریزیــد و روی شــعله اجــاق گاز قــرار دهیــد تــا داغ 
شــود. ســپس مخلــوط گوشــت و لپــه آماده شــده را بــه صــورت کوفته هــای کوچــک درآوریــد 
ــه  ــه صــورت کوفت ــوط گوشــتی را ب ــد. پــس از اینکــه تمــام مخل و داخــل روغــن ســرخ کنی

ســرخ کردیــد، آن هــا را کنــار بگذاریــد.
۵. گشــنیزهای پاک شــده را بشــویید و داخــل ســبدی بریزیــد. پــس از اینکــه آب اضافی شــان 
خــارج شــد، آن هــا را خــرد کنیــد. تابــه کوچکــی آمــاده کنیــد و مقــداری روغــن در آن بریزیــد. 
تابــه را روی شــعله اجــاق گاز قــرار دهیــد تــا داغ شــود. ســپس گشــنیز خردشــده را در روغــن 

ــت دهید.  تف
ــز خــرد کنیــد. ســپس قابلمــه متوســطی  ــاز دومــی را نیــز پــس از پوســت کنــدن، ری 6. پی

ــا داغ شــود. ــد ت ــد و روی حــرارت بگذاری ــد و کمــی روغــن در آن بریزی ــاده کنی آم
 7. پیــاز خردشــده را داخــل روغــن بــه قــدری ســرخ کنیــد تــا طایی رنــگ شــود. ســپس 
ــا آرد نیــز کمــی تفــت داده  ــا پیــاز داغ مخلــوط کنیــد ت یــک قاشــق آرد بــه آن بیفزاییــد و ب
شــود. پــس از آن، آب لپــه را بــا یــک پیمانــه آب بــه ایــن قابلمــه اضافــه کنیــد. حــاال لیمــو 
عمانی هــا را بشــویید و داخــل هــر کــدام بــا چنــگال، چنــد ســوراخ ایجــاد کنیــد و در قابلمــه 

بریزیــد.
8. پــس از آنکــه آب جوشــید و لیمــو عمانی هــا نیــز داخــل آن چنــد جــوش زدنــد، گشــنیز 
ــای  ــد. ســپس کوفته ه ــه حــرارت ببین ــد 1۵ دقیق ــد و بگذاری ــه کنی ــت داده شــده را اضاف تف
سرخ شــده را بــه مخلــوط لیمــو عمانــی و گشــنیز بیفزاییــد و 4 تــا ۵ دقیقــه دیگــر حــرارت 

دهیــد تــا کوفته هــا نیــز بپزنــد. برتریــن هــا

   سالم باشیم
تأثیر تعداد گام ها بر سالمتی

محققــان اطاعــات ۳ هــزار و 4۰۰ فــرد بالــغ آمریکایــی را 
بررســی کردنــد. ایــن افراد در نظرســنجی ســامت شــرکت 
ــه دســتگاهی مشــابه  ــه مــدت یــک هفت ــد. ب کــرده بودن
 Accelerometer دســتگاه های کنتــرل ســامت بــه نــام
تعــداد  گام هــا  دســتگاه ها  شــد.  وصــل  آن هــا   بــه 
و همچنیــن ســرعت راه رفتــن بــر اســاس گام بــر دقیقــه 

ــد.  ــدازه می گرفتن را ان
ــای  ــا آزمایش ه ــان را ب ــن داوطلب ــان ای ــن محقق همچنی
ســامت دیگــری بــرای تشــخیص بیماری هــای قلبی عروقــی 

ارزیابــی کردنــد.
ــته  ــزار گام برداش ــش از 1۰ ه ــردان بی ــم م ــا یک پنج تنه
ــن 9  ــه طــور میانگی ــز ب ــان نی ــر زن ــد و یک پنجــم برت بودن

ــد. ــته بودن ــزار و 8۰۰ گام برداش ه
ــه  ــتری راه رفت ــداد گام بیش ــه تع ــانی ک ــوع کس در مجم
ــب  ــامت کس ــای س ــری در آزمایش ه ــج بهت ــد، نتای بودن
ــا  ــه ۵۰۰۰ ت ــانی ک ــی کس ــال حت ــن ح ــا ای ــا ب ــد؛ ام کردن
7۰۰۰ گام راه رفتــه بودنــد نیــز، نتایــج قابــل قبولــی کســب 
درس  راهنمــای  اســتاد   ،John Schuna Jr کردنــد. 
حرکت شناســی در دانشــگاه ســامت جامعــه و علــوم 
انســانی اورگــون اســتیت، می گویــد:  کمــی فعالیــت 
بدنــی بهتــر از هیــچ اســت و فعالیــت بدنــی بســیار بهتــر از 

ــامتی ــت. س ــم آن اس ــی ک ــت بدن فعالی

   سبک زندگی
حضرت فاطمه)س(

 مهریه و جهیزیه ساده
 در دوران پــس از هجــرت، در آغــاز ســنین تکلیــف 
بــا  علیهــا  ــه  اللَّ ســام  زهــرا  فاطمــه   وقتــی 
علی بن ابیطالــب علیــه  الصــاة و الســام ازدواج 
می کنــد، آن مهریــه و آن جهیزیــه  اوســت کــه 
همــه شــاید می دانیــد کــه بــا چــه ســادگی و وضــع 
فقیرانــه ای، دختــر اول شــخص دنیــای اســام 

برگــزار می کنــد.  را  ازدواج خــود 
ــه   ــا از هم ــه  علیه ــام  اللَّ ــرا س ــه  زه ــی فاطم زندگ
ابعــاد، زندگــی ای همــراه بــا کار و تــاش و تکامــل و 

تعالــی روحــی یــک انســان اســت.
ــر  ــم. مگ ــت کنی ــود را ثاب ــتگی خ ــد شایس ــا بای م
نمی گوییــم کــه جهیزیــه  آن بزرگــوار چیزهایــی 
بــود کــه انســان بــا شــنیدن آن هــا اشــکش جــاری 

می شــود؟ 
واالمقــام  زن  ایــن  کــه  نمی گوییــم   مگــر 
بــرای دنیــا و زیــور دنیــا هیــچ ارزشــی قائــل 
ــریفات و  ــه روز تش ــه روزب ــود ک ــر می ش ــود؟ مگ نب
تجمل گرایــی و زر و زیــور و چیزهــای پــوچ زندگــی 
را بیشــتر کنیــم و مهریــه  دخترانمــان را زیادتــر 

ــم؟! نمایی
انقــاب در دیــدار بــا جمعــی از مداحــان  )بیانــات رهبــر معظــم 

)1۳7۰ /1۰ /۰۵

چگونه می توان در برابر اختالفات 
برخورد منصفانه داشت؟
1- جرئت داشتن به جای پرخاشگری

۲- توجــه بــه زمــان اكنــون و اجتنــاب از مراجعــه بــه ســوابق 
مر ا

۳- اجتناب از پرگویی و نپرداختن به جزئیات
4- اجتناب از داوری

۵- صداقــت داشــتن و توجیــه واقعیت هــا بــه جــای 
ل طلبــی كما

6- اجتناب از سرزنش
7- گوش كردن پویا

8- پرداختن به یک موضوع
9- توجــه بــه راه حــل بــه جــای تــاش بــرای اثبــات نظریــه 

خــود
در خانــواده موفــق مقــررات پنهــان مطــرح  و بررســی 
می شــود. آنچــه مطرح ناشــدنی باقــی می مانــد، بســیار 
ــت  ــواده تح ــدان خان ــرایط فرزن ــن ش ــت. در ای ــی اس جزئ
ــد.  ــیب نمی بینن ــادر آس ــدر و م ــه پ ــای ناگفت ــر باوره تأثی
ــه  ــتگی ب ــال و وابس ــالم، اتص ــویی س ــه زناش ــک رابط در ی
دلیــل میــل اســت و نــه صرفــا از روی نیــاز؛ در ایــن شــرایط 
هــر كــدام در جهــت و جانــب كامــل شــدن كــم و بیــش در 
حركــت هســتند. زن و شــوهری كــه از كامــل بــودن یكدیگــر 
ــد و رشــد  ــه هــم می پیوندن ــد ب حمایــت و حراســت می کنن

ــان ــد. تبی می كنن

   خانواده
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دریچه

 اولین نقشه دارالخالفه تهران که توسط الیانیکوالیویچ برزین، جهانگرد 
و شرق شناس روسی که در سال 1258 هـ.ق ، 1842 م از تهران دیدن کرده 
بود، در سال 1269 هـ.ق ، 1852 م در مسکو به چاپ رسیده است. مشرق

 دیدار تیم های والیبال ایران و لهستان - باشگاه خبرنگاران

 تظاهرات پرشور طرفداران آیت هللا عیسی قاسم در الدراز  

   طوفان ایالت های مرکزی کانزاس، اوکالهاما و ویسکانسین در 
آمریکا را درنوردید.

 ماموران گمرک امانات پستی کرمانشاه محموله کشف تریاک 
جاسازی شده در گردو را کشف کردند. مشرق  

عربستان و آمریکا توافقنامه های متعددی را در زمینه های 
مختلف به ویژه در زمینه فروش سالح به ارزش 280 میلیارد 

دالر امضا کردند.  
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حدیث روز

کاریکاتور-باغ سبز ترامپ برای عربستانی ها

عيون االخبارالرضا، ج2، ص24، ح2
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